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I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 10 юни 2011 г. Комисията представи предложение за регламент за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към 

глобализацията1, чиято цел е да се удължи срокът на свързаната с кризата дерогация —

тя бе въведена през 2009 г. и изтича на 31 декември 2011 г. — с още две години, до 31 

декември 2013 г. (т.е. до края на текущата многогодишна финансова рамка (МФР).

  
1 COM (2011) 336 окончателен, (вж. док. 12122/11).
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Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден през 

2006 г. с Регламент № 1927/20062 с основна цел оказване на подкрепа на работници, 

съкратени вследствие на промени в моделите на световната търговия. Като предоставя 

съфинансиране за мерки в областта на активната политика на пазара на труда, ЕФПГ 

има за цел да улесни реинтеграцията на работниците на пазара на труда в отрасли или 

региони, засегнати от сериозни икономически сътресения.

Предвид мащаба и скоростта на събитията, свързани с финансовата и икономическа 

криза през 2008 г., Комисията предложи регламентът да бъде преразгледан. Целта на 

това преразглеждане, извършено с Регламент (ЕО) № 546/20093, бе да се разшири 

обхватът на ЕФПГ като част от противодействието на Европа срещу кризата и фондът 

да се превърне в по-ефективен инструмент за ранна намеса при кризи в съответствие с 

основополагащите принципи на солидарност и социална справедливост.

Измененията включват трайни промени в разпоредбите на Регламент (ЕО) 

№ 1927/2006, сред които намаляване на необходимия брой съкратени работници от 

1 000 на 500 като условие за подаване на заявление за подкрепа от ЕФПГ и удължаване 

на периода за изпълнение на подпомогнатите от ЕФПГ мерки от 12 на 24 месеца. Бе 

въведена временна дерогация, с която обхватът на ЕФПГ бе разширен, за да включи 

подкрепа за работници, съкратени като пряка последица от финансовата и 

икономическа криза, а делът на съфинансирането от ЕФПГ бе увеличен от 50 % на 

65 %.

От 1 януари 2007 г. до 30 април 2009 г. (т.е. преди въвеждането на временната 

дерогация, свързана с кризата) Комисията получи 15 заявления за подкрепа от ЕФПГ в 

полза на 18 430 работници за обща заявена сума от 78 776 367 EUR. След въвеждането 

на свързаната с кризата дерогация се наблюдава рязко увеличение на броя на 

заявленията за подкрепа от ЕФПГ и на броя на държавите членки, кандидатстващи за 

помощ от фонда: между май 2010 г. и юли 2011 г. са подадени 62 заявления за 52 875 

работника и за обща сума от 275 857 280 EUR.

На 29 септември 2011 г. Европейският парламент прие позицията си4 на първо четене 

по опростена процедура, без да внася изменения към предложението на Комисията.

  
2 ОВ L 48, 22.2.2008 г., стр. 82.
3 ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.
4 Док. 14789/11
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Европейският икономически и социален комитет даде становището си на 22 септември 

2011 г.5 На 5 октомври 2011 г. Комитетът на регионите взе решение да не излиза със 

становище.

II. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Работна група „Социални въпроси“ разгледа подробно на пет свои заседания6

предложението на Комисията и четири компромисни предложения7. Дебатът бе 

съсредоточен най-вече върху необходимостта да се удължи свързаната с кризата 

дерогация и върху дела на съфинансиране. Делегациите не изразиха други възражения 

по текста на предложението на Комисията.

1. Що се отнася до предложението на Комисията, голям брой делегации изразиха 

желанието си свързаната с кризата дерогация да бъде удължена до 31 декември 

2013 г., както се предлага от Комисията Някои от тях разглеждат ЕФПГ като 

единствения инструмент на равнище ЕС, с който се проявява солидарност към 

отделните работници, съкратени вследствие на финансовата криза. Бе изтъкнато 

също, че фондът не е насочен към конкретни държави членки и неговият замисъл 

не е преразпределяне на средства между държавите членки. Междувременно 

„кризата с държавния дълг“ подложи на допълнителен натиск заетостта и 

социалните условия, което по мнението на някои делегации прави ЕФПГ още по-

ценен и оправдава удължаването на дерогацията. Бе посочено, че наличните 

данни показват значението на свързаната с кризата дерогация. Някои делегации 

застъпиха становището, че определящият фактор следва да бъде реалният ефект 

от мерките, а не броят на подадените заявления. Някои делегации бяха на мнение, 

че предвид голямата обществена видимост на ЕФПГ, евентуален отказ на Съвета 

да бъде удължена свързаната с кризата дерогация неизбежно би бил приет като 

грешен политически сигнал на фона на наблюдаващото се влошаване на 

ситуацията на трудовия пазар поради финансовите сътресения и икономическия 

спад.

  
5 CESE 1384/2011.
6 Документи 13406/11 + COR 1 и 14747/11 + COR 1).
7 Документи 14748/11, 15313/11 и 16625/1/11 REV 1).
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Някои делегации изразиха резерви по отношение на предложеното от Комисията 

удължаване на свързаната с кризата дерогация, като застъпиха различни 

аргументи в подкрепа на своята позиция, например че финансовата криза не може 

повече да се смята за причина за съкращенията и че фондът не е успял да 

постигне целта си, тъй като са били отпускани средства на държави членки, които 

са били сравнително по-малко засегнати от кризата. Една делегация изрази 

мнение, че вместо това може да се използва Европейският социален фонд (ЕСФ) 

по отношение на свързани с кризата мерки, докато ЕФПГ следва да е насочен към 

последиците от глобализацията. Друга делегация повдигна въпроса за 

субсидиарността, като предложи проблемите да се решават на национално 

равнище с национални средства, вместо с решения на равнище ЕС. Освен това 

една делегация бе на мнение, че е необходима по-пълна оценка на въздействието 

(във връзка с принципите на субсидиарност и пропорционалност).

В отговор на притеснението на някои делегации, че удължаването на свързаната с 

кризата дерогация не следва да предопределя бъдещето на ЕФПГ, бе изтъкнато, 

че въпросното удължаване не предрешава преговорите по бъдещия ЕФПГ, тъй 

като те ще бъдат свързани с току-що започналите преговори по новата МФР 

(2014—2020 г.)

2. Предвид създалата се ситуация председателството представи първо компромисно 

предложение, с което дерогацията се удължава само до края на 2012 г. (вж. 

док 14748/11). Работната група не постигна съгласие по това предложение, като 

някои делегации посочиха, че удължаването само с една година на свързаната с 

кризата дерогация не е решение на проблема. Други делегации бяха на мнение, че 

е важно да се намери решение, които да бъде в сила до края на текущия 

програмен период по МФР.

3. Във второто си компромисно предложение (вж. 15313/11) председателството

въведе диференцирана ставка на съфинансиране за оставащия период на действие 

на регламента до декември 2013 г. Това компромисно предложение също не успя 

да получи необходимата подкрепа на мнозинството делегации.
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4. На 9 ноември Корепер взе решение работната група да разгледа представеното от 

МТ предложение (вж. док. 16625/1/11 REV 1, приложение I). МТ предлага да се 

разшири обхватът на прилагане на второто компромисно предложение на 

председателството (вж. точка 3), за да включи „държави-членки, които отговарят 

на условията за финансиране от Кохезионния фонд. В същото време групата 

разгледа и трето компромисно предложение на председателството, в което се 

предлага продължаване на действието на временната дерогация във връзка с 

кризата до 2013 г. и дял на съфинансирането в размер на 50 % (вж. док. 16625/1/11 

REV 1, приложение II). Нито едно от тези две компромисни предложения не 

получи подкрепа от квалифицирано мнозинство делегации в групата.

5. Делегациите на UK и MT поддържат резервите си за парламентарно разглеждане.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предвид посоченото по-горе Корепер постига съгласие:

· да представи доклада на Съвета;

· да препоръча на Съвета да разгледа допълнително съществуващите предложения 

с оглед на постигането на евентуално споразумение.

____________________



16706/4/11 REV 4 sb/nb 6
ПРИЛОЖЕНИЕ I DG G 2B BG

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Първи компромисен текст на председателството

Член 1

Член 1, параграф 1а, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006 се заменя със следното:

„Настоящата дерогация се прилага за всички заявления, подадени не по-късно от 

31 декември 2012 г.“

___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Втори компромисен текст на председателството

Член 1

В Регламент (ЕО) № 1927/2006

а) член 1, параграф 1а, втора алинея се заменя със следното:

„Настоящата дерогация се прилага за всички заявления, подадени не по-късно от 

31 декември 2013 г.“

б) член 10,  параграф 1 се заменя със следното:

„На база на оценката, извършена в съответствие с член 5, параграф 5, особено като се вземе 

предвид броят на работниците, които трябва да бъдат подпомогнати, предложените дейности 

и очакваните разходи, Комисията оценява и определя във възможно най-кратки срокове 

размера на финансовото участие, ако има такова, което може да бъде предоставено в рамките 

на наличните средства.

За заявления, подадени преди 1 май 2009 г., този размер не може да надвишава 50 % от 

общите очаквани разходи, посочени в член 5, параграф 2, буква г).

За заявления, подадени в периода от 1 май 2009 г. до 31 декември 2011 г., този размер не 

може да надвишава 65 % от общите очаквани разходи, посочени в член 5, параграф 2, 

буква г).

За заявления, подадени в периода от 31 декември 2011 г. до 31 декември 2013 г., 

размерът не може да надвишава 50 % от общите очаквани разходи, посочени в член 5, 

параграф 2, буква г), или 65 % от тези разходи в случай на заявления, подадени от 

държава членка, на чиято територия поне един регион на ниво NUTS II отговаря на 

условията за финансиране по цел „Сближаване“ на структурните фондове. При 

преценката на тези случаи Комисията ще решава дали делът на съфинансирането в 

размер на 65 % е обоснован или не.“

____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Предложение на делегацията на Малта8

(промените спрямо Приложение ІІ са отбелязани с получерен шрифт)

Член 1

В Регламент (ЕО) № 1927/2006

а) член 1, параграф 1а, втора алинея се заменя със следното:

„Настоящата дерогация се прилага за всички заявления, подадени не по-късно от 31 

декември 2013 г.“

б) член 10, параграф 1 се заменя със следното:

„На база на оценката, извършена в съответствие с член 5, параграф 5, особено като се 

вземе предвид броят на работниците, които трябва да бъдат подпомогнати, 

предложените дейности и очакваните разходи, Комисията оценява и определя във 

възможно най-кратки срокове размера на финансовото участие, ако има такова, което 

може да бъде предоставено в рамките на наличните средства.

За заявления, подадени преди 1 май 2009 г., този размер не може да надвишава 50 % от 

общите очаквани разходи, посочени в член 5, параграф 2, буква г).

За заявления, подадени в периода от 1 май 2009 г. до 31 декември 2011 г., този размер 

не може да надвишава 65 % от общите очаквани разходи, посочени в член 5, 

параграф 2, буква г).

За заявления, подадени в периода от 31 декември 2011 г. до 31 декември 2013 г., 

размерът не може да надвишава 50 % от общите очаквани разходи, посочени в член 5, 

параграф 2, буква г), или 65 % от тези разходи в случай на заявления, подадени от 

държава членка във връзка със съкращения в регион на ниво NUTS II, който 

отговаря на условията за финансиране по цел „Сближаване“ на структурните фондове,

или от държава членка, която отговаря на условията за финансиране от 

Кохезионния фонд. […]“.

__________________

  
8 След заседанието на Корепер от 9 ноември в текста бяха внесени незначително 

изменения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Трети компромисен текст на председателството

Председателството представя компромисно предложение, което се състои в продължаване на 

действието на дерогацията във връзка с кризата до края на 2013 г. При все това за заявления, 

подадени в периода от 31 декември 2011 г. до 31 декември 2013 г. сумата не може да 

надвишава 50 % от общите очаквани разходи, посочени в член 5, параграф 2, буква г).

- Така член 1, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1927/2006 се заменя със следното:

„Настоящата дерогация се прилага за всички заявления, подадени не по-късно от 

31 декември 2013 г.“

- Освен това в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 последното изречение 

се заличава.

Член 10, параграф 1 следователно се изменя, както следва:

„1. На база на оценката, извършена в съответствие с член 5, параграф 5, особено като вземе 

предвид броят на работниците, които трябва да бъдат подпомогнати, предложените 

дейности и очакваните разходи, Комисията оценява и предлага във възможно най-

кратки срокове размера на финансовото участие, ако има такова, което може да бъде 

предоставено в рамките на наличните средства. Този размер не може да надвишава 

50 % от общите очаквани разходи, посочени в член 5, параграф 2, буква г).“

________________


