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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov 
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej 
dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o 
rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom 
hospodárení (žiadosť EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Talianska)
(COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2014)0672 – 
C8-0231/2014),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 
17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a 
o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/20061 (nariadenie o EGF),

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, 
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20202, a najmä na jeho 
článok 12,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení3 (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej 
bod 13,

– so zreteľom na postup trialógu ustanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

– so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

– so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0064/2014),

A. keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú 
podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien 
vo svetovom obchode, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B. keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická 
a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho 
zasadnutia 17. júla 2008, a so zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti 
s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii (EGF);

1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
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C. keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament 
a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia 
finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované 
opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci 
Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie 
a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím 
samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov 
na zakladanie vlastných podnikov;

D. keďže talianske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok EGF/2014/010 
IT/Whirlpool 18. júna 2014 po tom, ako bolo prepustených 608 pracovníkov 
spoločnosti Whirlpool Europe S.r.l., ktorej podnik pôsobil v hospodárskom sektore 
klasifikovanom v rámci divízie 27 NACE Rev. 2 (Výroba elektrických zariadení), a 
piatich dodávateľov podniku a jeho nadväzujúcich výrobcov;

E. keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1. konštatuje, že talianske orgány predložili žiadosť podľa intervenčného kritéria článku 4 
ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa stanovuje hranica aspoň 500 
pracovníkov, ktorí boli prepustení, alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré 
ukončili činnosť v referenčnom období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom 
členskom štáte vrátane prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných 
osôb, ktoré ukončili činnosť u jeho dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov; súhlasí 
s Komisiou, že podmienky stanovené v nariadení sú splnené a že Taliansko je preto 
oprávnené na finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2. poznamenáva, že talianske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 18. 
júna 2014 a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 28. októbra 2014; víta skutočnosť, že 
Komisia dodržala krátku lehotu 12 týždňov stanovenú nariadení o EGF;

3. poznamenáva, že podľa tvrdenia talianskych orgánov mala globálna finančná a 
hospodárska kríza veľký vplyv na spotrebiteľské rozhodnutia talianskych domácností, 
ktoré prehodnotili svoje nákupné rozhodnutia, najmä tie, ktoré sa týkajú nákupu tovaru 
dlhodobej spotreby vrátane domácich spotrebičov;

4. zdôrazňuje, že kvôli finančnej a hospodárskej kríze, ktorej dôsledkom sa významne 
znížila spotreba domácností, nastal pokles talianskeho trhu pre veľké domáce spotrebiče 
z 3 174 miliárd EUR v roku 2010 na 2 649 miliárd EUR v roku 2013, čo predstavuje 
pokles o 16,5 %;

5. súhlasí s tým, že prudký pokles výroby elektrických zariadení v období 2008 – 2012 
súvisí s globálnou finančnou a hospodárskou krízou, ktorou sa zaoberá nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/20091, a že Taliansko má preto nárok na 
finančný príspevok z EGF;

6. konštatuje, že k dnešnému dátumu je sektor Výroba elektrických zariadení predmetom 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, Ú. v. EÚ L 
167, 29.6.2009, s. 26.
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dvoch ďalších žiadostí o podporu z EGF1, ktoré takisto vychádzajú z celosvetovej 
finančnej a hospodárskej krízy;

7. poznamenáva, že v dôsledku tohto prepúšťania sa zhorší situácia v oblasti 
nezamestnanosti v provincii Trento, kde sa miera nezamestnanosti od začiatku 
vypuknutia krízy zdvojnásobila a z 2,9 % v roku 2007 vzrástla na 6,1 % v roku 2013; 
zdôrazňuje, že pokles zamestnanosti postihol tak stavebné (-10,3 %), ako aj priemyselné 
(-2,4 %) odvetvie a že počet nezamestnaných podľa zistení ISTAT v prvom štvrťroku 
roku 2014 v Trentine je približne 18 700 osôb, pričom počet zaregistrovaných 
nezamestnaných osôb na pracovných úradoch provincie je 41 800;

8. konštatuje, že okrem 502 prepustených pracovníkov v podniku Whirlpool, ktorý sa 
považuje za hlavný podnik, patrí do celkového počtu oprávnených prijímateľov aj 106 
pracovníkov piatich dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov, ktorí prišli o prácu v 
referenčnom období, z čoho vyplýva celkový počet 608 osôb, ktoré sa považujú za 
cieľových príjemcov opatrení v rámci EGF;

9. konštatuje, že odhadované náklady sú 3 150 000 EUR, z čoho 126 000 EUR je určených 
na implementáciu, a že finančný príspevok z EGF je 1 890 000 EUR, čo predstavuje 
60 % celkových nákladov;

10. víta skutočnosť, že v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom sa talianske 
orgány rozhodli začať poskytovať služby prispôsobené potrebám týchto pracovníkov 4. 
februára 2014, teda pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory z EGF na 
navrhovaný koordinovaný balík, ako aj žiadosti o finančný príspevok z EGF;

11. víta skutočnosť, že sociálni partneri sa zapojili do rokovaní o opatreniach, ktoré treba 
podporovať; ďalej oceňuje skutočnosť, že odborové organizácie sa zapájajú do 
monitorovania realizácie a možného prepracovania opatrení, ako aj to, že sa podieľajú 
na vyhodnocovaní výsledkov; víta aj skutočnosť, že plánované opatrenia, ich obsah a 
dôležité aspekty ich implementácie (vrátane časového rozvrhu) sa predložili a 
diskutovalo sa o nich s niekdajšími pracovníkmi továrne Whirpool v Spini di Gargarolo 
na niekoľkých stretnutiach (celkom 15), ktoré sa uskutočnili vo februári a v marci 2014, 
ako aj to, že z celkového počtu pracovníkov, ktorí sa na týchto stretnutiach zúčastňovali, 
sa 393 zaregistrovali ako účastníci týchto opatrení;

12. konštatuje, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytovať, pozostávajú iba 
z týchto opatrení: informačné stretnutia, prijímanie a registrácia, poradenstvo a 
usmernenia, hodnotenie zručností, všeobecná odborná príprava a rekvalifikácia, 
odborná príprava, odborné vedenie (coaching), pomoc po opätovnom začlenení do práce 
a pomoc pri podnikaní, príspevok pri hľadaní zamestnania, príspevok na účasť, 
príspevky na dochádzanie a príspevky na novoprijatého zamestnanca; 

13. konštatuje, že 16,78 % cieľových príjemcov nie je občanmi EÚ; domnieva sa, že 
niektoré prvky poradenskej činnosti by mohli byť mimoriadne užitočné, aby sa títo 
príjemcovia mohli znovu integrovať do pracovného trhu;

1 EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)090
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14. obhajuje vyhodnocovanie konkrétnych výsledkov školení, činností ďalších školení 
a odbornej prípravy poskytovaných účastníkom na získanie lepšieho prehľadu 
o efektívností poskytovaných opatrení;

15. víta opatrenia na pomoc po opätovnej integrácii do pracovného trhu a na pomoc pri 
začatí podnikania;

16. domnieva sa, že príspevok na novoprijatého zamestnanca slúži ako stimul pre nových 
zamestnávateľov, aby znovu zamestnávali účastníkov na základe trvalých pracovných 
zmlúv alebo zmlúv na aspoň 12 mesiacov; konštatuje, že menej ako polovica (250) 
všetkých príjemcov sa pravdepodobne bude zúčastňovať na tomto opatrení;

17. víta skutočnosť, že v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich implementácii 
sa budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a zákaz diskriminácie;

18. pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného 
balíka služieb prispôsobených osobným potrebám mali vopred stanoviť budúce 
vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a tento návrh by mal byť kompatibilný 
s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a 
udržateľné;

19. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

20. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a 
aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.
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PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa 
bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody zo 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/010 IT/Whirlpool 
z Talianska)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 
zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o 
zrušení nariadenia (ES) č. 1927/20061, a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20202, a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení3, a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom 
poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení a samostatne zárobkovo 
činným osobám, ktoré ukončili pracovnú činnosť v dôsledku veľkých štrukturálnych 
zmien v usporiadaní svetového obchodu spôsobených globalizáciou alebo v dôsledku 
pokračujúcej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorá je predmetom 
nariadenia (ES) č. 546/20094, alebo v dôsledku novej svetovej finančnej a 
hospodárskej krízy, a pomáhať im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2) EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 
2011), ako je stanovené v článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

(3) Taliansko 18. júna 2014 predložilo žiadosť o mobilizáciu prostriedkov EGF v 
súvislosti s prepúšťaním v podniku Whirlpool Europe S.r.l. a u jeho piatich 
dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov v Taliansku a doplnilo ju o dodatočné 
informácie, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto 

1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 26.
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žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z fondu EGF podľa 
článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4) EGF by sa preto mal mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 
1 890 000 EUR v súvislosti so žiadosťou Talianska,

ROZHODLI TAKTO: 

Článok 1
V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 sa mobilizuje 
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 1 890 000 EUR 
vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2
Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu
predseda predseda
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Východiská

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený na poskytovanie dodatočnej 
podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní 
svetového obchodu. 

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje 
viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20201, a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/20132 
fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (podľa cien z roku 2011). 
Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi 
Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci 
v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení3, Komisia s cieľom aktivovať 
fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti predkladá rozpočtovému orgánu návrh na 
mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. 
V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg. 

II. Žiadosť podniku Whirlpool a návrh Komisie 

Komisia prijala 28. októbra 2014 návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Talianska 
s cieľom podporiť opätovné začleňovanie pracovníkov prepustených z dôvodu globalizácie 
z podniku Whirlpool Europe S.r.l., ktorý pôsobí v hospodárskom sektore zaradenom podľa 
klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 27 (Výroba elektrických zariadení), a u jeho piatich 
dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov do trhu práce. 

Toto je osemnásta žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2014. Týka sa 
mobilizácie celkovej sumy 1 890 000 EUR z EGF v prospech Talianska. Vzťahuje sa na 
celkový počet 608 príjemcov. Žiadosť bola Komisii zaslaná 18. júna 2014 a do 13. augusta 
2014 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia v súlade so všetkými uplatniteľnými 
ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie 
finančného príspevku z EGF. 

Podľa tvrdenia talianskych orgánov došlo v roku 2009 v dôsledku celosvetovej finančnej a 
hospodárskej krízy k značnému hospodárskemu poklesu v EÚ-28, ako aj v Taliansku. Tento 
stav recesie má veľký vplyv na spotrebiteľské rozhodnutia talianskych domácností, ktoré 
prehodnotili svoje nákupné rozhodnutia, najmä tie, ktoré sa týkajú nákupu tovaru dlhodobej 
spotreby: v období 2009 – 2013 sa spotreba domácností v Taliansku znížila v prípade štyroch 
z piatich rokov v porovnaní s rovnakým obdobím príslušného predchádzajúceho roka. V 
dôsledku toho nastal pokles na talianskom trhu s veľkými domácimi spotrebičmi z 3 174 
miliárd EUR v roku 2010 na 2 649 miliárd EUR v roku 2013, čo predstavuje pokles 

1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2013, s. 855.
3 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.



PE541.456v02-00 10/17 RR\1043632SK.doc

SK

o °16,5 %. Tým sa vysvetľuje, prečo výroba komodít v rámci divízie 27 NACE Rev. 2 klesala 
v EÚ-28 počas šiestich po sebe nasledujúcich rokov (2008 – 2013).

V posledných rokoch Whirlpool investoval v lokalite Spini di Gardolo. Investície sa však 
neoplatili z dôvodu poklesu dopytu po veľkých domácich spotrebičoch a následného poklesu 
výroby. Skupina Whirlpool Europe, ktorá v prvej polovici roku 2013 v Európe akumulovala 
stratu v hodnote 14 miliónov amerických dolárov, vypracovala obchodný plán s cieľom 
prispôsobiť svoju štruktúru výroby dopytu na trhu. V tomto pláne sa predpokladalo zatvorenie 
prevádzok v Norrkoepingu (Švédsko) a Spini di Gardolo (Taliansko).

Personalizované služby, ktoré sa majú poskytovať prepusteným pracovníkom, tvoria 
informačné stretnutia, prijímanie a registrácia, poradenstvo a usmernenia, hodnotenie 
zručností, všeobecná odborná príprava a rekvalifikácia, odborná príprava, odborné vedenie 
(coaching), pomoc po opätovnom začlenení do práce a pomoc pri podnikaní, príspevok na 
hľadanie zamestnania, príspevok na účasť, príspevok na dochádzanie a príspevok na 
novoprijatého zamestnanca. 

Uvedené opatrenia predstavujú podľa Komisie aktívne opatrenia trhu práce v kategórii 
oprávnených opatrení podľa článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne 
opatrenia sociálnej ochrany. 

Talianske orgány poskytli všetky potrebné uistenia, že: 

– v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní sa budú 
dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

– boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch 
a v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa hromadného prepúšťania;

– prepúšťajúce podniky si v prípadoch, keď po prepúšťaní pokračujú v 
činnostiach, splnili právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie, a prijali 
primerané opatrenia týkajúce sa ich zamestnancov,

– navrhovanými opatreniami sa poskytne podpora jednotlivým pracovníkom 
a nepoužijú sa na reštrukturalizáciu spoločností alebo odvetví;

– na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov Únie 
alebo finančných nástrojov a zabráni sa dvojitému financovaniu;

– navrhované opatrenia doplnia opatrenia financované zo štrukturálnych fondov; 

– finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a materiálnymi 
pravidlami Únie o štátnej pomoci.

Taliansko Komisii oznámilo, že zdroje vnútroštátneho predbežného financovania alebo 
spolufinancovania sú tieto: Whirlpool Europe S.r.l. (hlavný podnik) – suma 1 200 000 EUR 
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na podporu svojich bývalých zamestnancov – a verejné financovanie z INPS1 – suma 60 000 
EUR.

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun 
celkovej sumy 1 890 000 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF 
(04 04 01). 

Ide o osemnásty návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu, ktorý bol 
rozpočtovému orgánu predložený počas roka 2014. 

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 
ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne 
veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k vyhodnoteniu žiadostí o uvoľnenie 
prostriedkov z fondu. 

1 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ZP/ch D(2014)53726

pán Jean Arthuis
predseda Výboru pre rozpočet
ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) 
v prípade EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Taliansko (COM(2014)0672 final)

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF 
preskúmali uvoľnenie prostriedkov z EGF v prípade žiadosti EGF/2014/010 IT/Whirlpool a 
prijali toto stanovisko.
Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto 
žiadosti. Výbor EMPL v súvislosti s tým predkladá niektoré pripomienky, ktoré však 
nespochybňujú prevod finančných prostriedkov.

Rozhodnutie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A) keďže táto žiadosť sa zakladá na článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 
(nariadenie o EGF) a týka sa 608 prepustených zamestnancov spoločnosti Whirlpool 
Europe S.r.l. (hlavný podnik), ktorej podnik pôsobil v hospodárskom sektore 
klasifikovanom v rámci divízie 27 NACE Rev. 2 (Výroba elektrických zariadení), a 
piatich dodávateľov podniku a jeho nadväzujúcich výrobcov; keďže nadbytoční 
pracovníci príslušného podniku žijú v regióne Provincia Autonoma di Trento (ITH2) 
v referenčnom období od 10. decembra 2013 do 31. marca 2014;

B) keďže v záujme zistenia súvislostí medzi prepúšťaním a svetovou finančnou 
a hospodárskou krízou Taliansko tvrdí, že v roku 2009 v dôsledku celosvetovej finančnej a 
hospodárskej krízy došlo k výraznému hospodárskemu poklesu v EÚ-28, ako aj 
v talianskom hospodárstve; 

C) keďže v období rokov 2009-2013 spotreba domácností v Taliansku výrazne poklesla a 
spotreba na úrovni EÚ takisto klesala; keďže recesia má veľký vplyv na spotrebiteľské 
rozhodnutia talianskych domácností, ktoré prehodnotili svoje nákupné rozhodnutia, najmä 
tie, ktoré sa týkajú nákupu tovaru dlhodobej spotreby (domáce spotrebiče patria do tejto 
skupiny tovaru):
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D) keďže existujúce údaje potvrdzujú výrazný pokles výroby komodít v rámci divízie 27 
NACE Rev. 2, čo zahrnuje výrobu domácich spotrebičov pre EÚ, ako aj pre Taliansko; 
keďže z dôvodu hospodárskej a finančnej krízy, v dôsledku ktorej sa výrazne znížila 
spotreba domácností, nastal pokles talianskeho trhu pre veľké domáce spotrebiče z 3174 
miliárd EUR v roku 2010 na 2649 miliárd EUR v roku 2013, čo predstavuje pokles o 
16,5 %;

E) keďže 69,41 % pracovníkov, ktorí postihnutí opatreniami, sú muži a 30,59 % tvoria ženy; 
keďže väčšina pracovníkov (75.99 %) je vo veku medzi 30 a 54 rokov, 10,20 % je vo veku 
55 až 64 rokov a 13,81 % je vo veku 15 až 29 rokov;

F) keďže prepúšťanie vo Whirlpool Europe S.r.l. (čo bol jeden z najdôležitejších 
zamestnávateľov v Európe až do zatvorenia) a u jeho dodávateľov a nadväzujúcich 
výrobcov bude mať výrazný nepriaznivý vplyv na regionálne hospodárstvo a bude ďalej 
zhoršovať situáciu v oblasti zamestnanosti v Provinicia di Trento, kde sa miera 
nezamestnanosti od začiatku krízy zdvojnásobila, keď vzrástla z 2,9 % v roku 2007 na 
6,1 % v roku 2013.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy v súvislosti so žiadosťou Talianska:

1. konštatuje, že táto žiadosť vychádza z článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013; súhlasí 
s Komisiou, že podmienky stanovené v nariadení sú splnené a že Taliansko je preto 
oprávnené na finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2. konštatuje, že ide o tretiu žiadosť o príspevok z EGF pre pracovníkov prepustených 
v odvetví výroby elektrických zariadení, pričom všetky žiadosti vychádzajú z kritérií 
súvisiacich s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou; 

3. konštatuje, že 16,78 % cieľových príjemcov nie je občanmi EÚ; domnieva sa, že niektoré 
prvky poradenskej činnosti by mohli byť mimoriadne užitočné, aby sa títo pracovníci 
mohli znovu integrovať do pracovného trhu; 

4. obhajuje vyhodnocovanie konkrétnych výsledkov školení, činností ďalších školení 
a odbornej prípravy poskytovaných účastníkom na získanie lepšieho prehľadu 
o efektívností poskytovaných opatrení; 

5. víta opatrenia na pomoc po opätovnej integrácii do pracovného trhu a na pomoc pri začatí 
podnikania; 

6. domnieva sa, že príspevok na novoprijatého zamestnanca slúži ako stimul pre nových 
zamestnávateľov, aby znovu zamestnávali účastníkov na základe trvalých alebo aspoň 12-
mesačných pracovných zmlúv; konštatuje, že menej ako polovica (250) všetkých 
príjemcov sa pravdepodobne bude podieľať na tomto opatrení; 

7. pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka služieb 
prispôsobených osobným potrebám mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce 
a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na 
hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;
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8. víta skutočnosť, že sociálni partneri sa zapojili do rokovaní o opatreniach, ktoré treba 
podporovať; navyše oceňuje skutočnosť, že odborové organizácie sa zapájajú do 
monitorovania realizácie a možného prepracovania opatrení, ako aj to, že sa podieľajú na 
vyhodnocovaní výsledkov. 

S úctou,

Marita ULVSKOG 

úradujúca predsedníčka, prvá podpredsedníčka
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS
predseda
Výbor pre rozpočet
Európsky parlament
ASP 09 G 205
1047 Brusel

Vážený pán Arthuis,

Vec: Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Výboru pre regionálny rozvoj boli postúpené tri samostatné návrhy Komisie na rozhodnutie 
o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nim zaujal 
stanovisko. Pokiaľ viem, správy o každom z týchto návrhov majú byť prijaté vo Výbore pre 
rozpočet na jednej z jeho nadchádzajúcich schôdzí.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde 
na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006, ako 
aj v bode 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení.

- COM(2014)0630 navrhuje príspevok z EGF vo výške 1 426 800 EUR na aktívne 
opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 634 pracovníkov 
prepustených v podniku STX Finland Oy v meste Rauma vo Fínsku, do trhu práce.

- COM(2014)0662 je návrh na príspevok z EGF vo výške 918 000 EUR na aktívne 
opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 760 pracovníkov 
prepustených v podniku GAD société anonyme simplifiée vo Francúzsku, do trhu 
práce.

- COM(2014)0662 je návrh na príspevok z EGF vo výške 1 890 000 EUR na aktívne 
opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 608 pracovníkov 
prepustených v podniku GAD société anonyme simplifiée vo Francúzsku, do trhu 
práce.
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- COM(2014)0699 navrhuje príspevok z EGF vo výške 1 259 610 EUR na aktívne 
opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 1 079 pracovníkov 
prepustených v podniku Fiat Auto v Poľsku a jeho 21 dodávateľov, do trhu práce.

- COM(2014)0701 navrhuje príspevok z EGF vo výške 25 937 813 EUR na aktívne 
opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 5 213 pracovníkov 
prepustených v spoločnosti Air France vo Francúzsku, do trhu práce.

- COM(2014)0702 navrhuje príspevok z EGF vo výške 6 444 000 EUR na aktívne 
opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 600 pracovníkov 
prepustených v spoločnosti Odyssefs Fokas S.A. v Grécku, do trhu práce.

Koordinátori výboru vyhodnotili tieto návrhy a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila 
stanovisko tohto výboru, ktorý nemá žiadne námietky voči týmto mobilizáciám Európskeho 
fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedených súm podľa návrhu 
Komisie.

S úctou,

Iskra MIHAYLOVA 
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