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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii 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/2014/014 DE/Aleo Solar, Nemecko)
(COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0726 – 
C8-0012/2015),

– 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 uvedený 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 (A8-0030/2015),

A. keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú 
podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien 
v usporiadaní svetového obchodu, 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 s náležitým 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, Európskym parlamentom a Radou 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 Nemecko predložilo žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar o finančný príspevok z 
EGF po prepustení 657 pracovníkov, 390 zo spoločnosti Aleo Solar AG, ktorá pôsobí v 
divízii 26 klasifikácie NACE 2 „Výroba počítačových, elektronických a optických 
výrobkov“, a 267 z jej dvoch dcérskych spoločností, pričom podľa očakávaní sa na 
opatreniach malo zúčastniť 476 osôb, počas referenčného obdobia od 7. marca 2014 do 
7. júla 2014 a po ňom. Toto prepúšťanie súvisí s poklesom trhového podielu spoločností z 
Únie v odvetví solárnych modulov; 

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

1. poznamenáva, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú 
splnené, a preto súhlasí s Komisiou, že Nemecko má nárok na finančný príspevok podľa 
tohto nariadenia;

2. poznamenáva, že nemecké orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 29. júla 
2014, ktorú do 23. septembra 2014 doplnili o ďalšie informácie, a že Komisia poskytla 
svoje hodnotenie 16. decembra 2014; 

3. víta skutočnosť, že nemecké orgány sa s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc 
rozhodli, že prepusteným pracovníkom začnú poskytovať personalizované služby 
11. apríla 2014, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím konečného 
rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

4. domnieva sa, že prepúšťanie v spoločnosti Aleo Solar AG súvisí s veľkými štrukturálnymi 
zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, v rámci ktorých sa 
podiel Číny na príjmoch v období od roku 2005 do roku 2011 zvýšil z 11 % na 45 %, 
zatiaľ čo v prípade Nemecka sa znížil zo 64 % na 21 %; konštatuje, že z dôvodu 
obrovských nadmerných kapacít solárnych modulov v Číne, ktoré nedokážu absorbovať 
jej vlastní spotrebitelia ani spotrebitelia na svetovom trhu, klesli ceny v EÚ v roku 2011 v 
porovnaní s rokom 2010 o 40 % , a to na úroveň nižšiu, než sú výrobné náklady 
spoločnosti Aleo Solar;  poznamenáva, že v roku 2013 EÚ schválila dodatočné clá na 
solárne moduly pochádzajúce z Číny a minimálnu cenu, ktorá je však stále nižšia ako 
výrobné náklady nemeckých výrobcov;

5. poznamenáva, že v roku 2010 mala spoločnosť Aleo Solar AG obrat 550 miliónov EUR a 
zisk 43 miliónov EUR, ale od roku 2011 tieto hodnoty prudko klesali a v roku 2013 
dosiahla spoločnosť stratu vo výške 92 miliónov EUR; zdôrazňuje, že spoločnosť 
vynaložila úsilie o reštrukturalizáciu a zlepšenie efektívnosti, ale nanešťastie sa 
nedokázala vrátiť k zisku;
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6. konštatuje, že ide o druhu žiadosť o príspevok z EGF v oblasti výroby solárnych modulov 
a že zrejme sa objavia ďalšie;

7. poznamenáva, že prepúšťanie v spoločnosti Aleo Solar AG bude mať podľa očakávaní 
negatívny vplyv na región Prenzlau/Brandenburg, kde je príjem na obyvateľa výrazne 
nižší ako celoštátny priemer a najvyššia miera nezamestnanosti v Nemecku, a to 15,5 % 
resp. 16,4 %; upozorňuje, že zahrnutie prepustených pracovníkov zo spoločnosti Aleo 
Solar AG do týchto údajov by ju zvýšilo o 0,9 %; vyjadruje poľutovanie nad tým, že u 
prepustených pracovníkov neexistujú okamžité vyhliadky na nájdenie ekvivalentných 
pracovných miest z dôvodu pomerne nízkej hustoty obyvateľstva a nedostatku 
potenciálnych zamestnávateľov; v tejto oblasti pôsobia väčšinou malé a stredné podniky a 
iba 10 podnikov (0,3 %) má viac než 249 zamestnancov (podnik Aleo Solar AG bol 
jedným z týchto hlavných zamestnávateľov);

8. poznamenáva, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má 
spolufinancovať, zahŕňa tieto opatrenia na opätovné začlenenie 476 prepustených 
pracovníkov do zamestnania: odborná príprava, profesijné poradenstvo a vedenie, skupiny 
pracovníkov s podobným profilom a workshopy, poradenstvo v oblasti podnikania, 
medziregionálne poradenstvo, hľadanie zamestnania prostredníctvom profesionálneho 
vyhľadávača pracovných príležitostí, nadväzujúce odborné vedenie/poradenstvo pre 
pracovníkov, ktorí si našli nové pracovné miesto, ale môžu potrebovať odborné 
poradenstvo na jeho udržanie alebo z dôvodu potreby presťahovať sa, príspevok na 
odbornú prípravu vo výške 60 % predchádzajúcich čistých príjmov pracovníka v súlade s 
článkom 7 ods. 1 písm.) b. nariadenia o EGF;

9. poznamenáva, že orgány chcú využiť povolené maximum 35 % všetkých nákladov na 
príspevky a stimuly vo forme príspevkov na odbornú prípravu (Transferkurzarbeitergeld), 
ktoré predstavujú v závislosti od stavu domácnosti príjemcu 60 % alebo 67 % 
predchádzajúcich čistých príjmov pracovníkov, čo je v súlade s praxou uplatňovanou u 
nezamestnaných pracovníkov v Nemecku; konštatuje, že príspevok na odbornú prípravu 
nie je náhradou za pasívne sociálne ochranné opatrenia a je spojený s prísnymi 
podmienkami účasti na odbornej príprave a iných organizovaných aktivitách;

10. víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po 
konzultácii so zástupcami cieľových príjemcov, pričom sa zohľadňoval potenciál oblasti, 
ako aj príslušné podnikateľské prostredie;

11. pripomína význam, ktorý zohráva zvyšovanie možností zamestnania všetkých 
pracovníkov prostredníctvom upravenej odbornej prípravy a uznávaním zručností 
a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava 
ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám 
prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

12. poznamenáva, že 164 pracovníkov podniku Aleo Solar AG prepustených v meste 
Prenzlau znovu zamestnalo ázijské konzorcium, ktoré odkúpilo závod od likvidátora; 
poznamenáva, že dôvodom na poskytnutie prístupu týchto pracovníkov k opatreniam 
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financovaným z EGF, ktorý uviedli nemecké orgány, bola skutočnosť, že ich nové 
zamestnanie v tom čase nebolo isté;

13. poznamenáva, že 104 pracovníkov prepustených z administratívneho centra v Oldenburgu 
nie je zahrnutých do opatrení, ktoré sa majú financovať z EGF; konštatuje, že situácia v 
oblasti zamestnanosti v tomto regióne je omnoho sľubnejšia;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že u prepustených pracovníkov existuje vysoké riziko 
dlhodobej nezamestnanosti, a preto zdôrazňuje dôležitosť opatrení, ktoré nabádajú 
pracovníkov na hľadanie práce v bezprostrednom okolí a na to, aby prijímali pracovné 
ponuky v iných regiónoch;

15. zastáva názor, že pracovníci vo veku 55 až 64 rokov a 15 až 29 rokov sú vystavení 
vyššiemu riziku predĺženej nezamestnanosti a vylúčenia z trhu práce; domnieva sa preto, 
že títo pracovníci majú osobitné potreby, pokiaľ ide o poskytovanie personalizovaného 
prístupu;

16. pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka 
personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a 
požadované zručnosti, pričom koordinovaný balík by mal byť zlučiteľný s prechodom na 
hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

17. zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení 
na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že 
pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo 
kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov 
alebo odvetví;

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

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

20. 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 Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/014 
DE/Aleo Solar, Nemecko)

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 Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení2, 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 činnosť z dôvodu veľkých štrukturálnych zmien 
v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, v dôsledku pokračovania 
celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorou sa zaoberá nariadenie (ES) 
č. 546/20093, alebo v dôsledku novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, 
a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2) Článok 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/20134 umožňuje mobilizáciu EGF 
v rámci ročného stropu vo výške 150 miliónov EUR (v cenách v roku 2011).

(3) Nemecko 29. júla 2014 predložilo žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti 
s prepúšťaním v spoločnosti Aleo Solar AG a jej dvoch dcérskych spoločnostiach v 
Nemecku a doplnilo ju o dodatočné informácie, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 
nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie 
finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 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)..

4 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný 
finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
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(4) Preto je potrebné mobilizovať fond EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok 
vo výške 1 094 760 EUR v súvislosti so žiadosťou Nemecka,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE: 

Článok 1
V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 sa mobilizuje Fond 
solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 1 094 760 EUR 
vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

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. Kontext
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený 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 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006 
fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách 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 hospodárení2 Komisia na to, aby aktivovala 
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 spoločnosti Aleo Solar a návrh Komisie 
Komisia prijala 16. decembra 2014 návrh rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov z EGF v 
prospech Nemecka s cieľom podporiť opätovné začlenenie pracovníkov, ktorí boli prepustení 
z dôvodu veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu spôsobených 
globalizáciou, do trhu práce.

Toto je štvrtá žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2014, a týka sa 
mobilizácie celkovej sumy 1 094 760 EUR z EGF v prospech Nemecka. Vzťahuje sa na 657 
pracovníkov prepustených počas referenčného obdobia od 7. marca 2014 do 7. júla 2014. 
Žiadosť je založená na intervenčnom kritériu článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, 
v ktorom je stanovený limit 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 pracovníkov, ktorí boli u jeho dodávateľov 
alebo u nadväzujúcich výrobcov prepustení, a/alebo samostatne zárobkovo činných osôb, 
ktorých činnosť u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov skončila.

Žiadosť bola Komisii zaslaná 29. júla 2014. Komisia skonštatovala, že žiadosť spĺňa 
podmienky na poskytnutie prostriedkov z fondu EGF podľa článku 4 ods. 1 písm. a) 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013.

Podľa údajov nemeckých orgánov je spoločnosť Aleo Solar len jednou z mnohých 
európskych podnikov v oblasti solárnych modulov, ktorá sa v posledných piatich rokoch (od 
roku 2010) stala nesolventnou, ukončila pôsobenie v sektore a čiastočne alebo úplne ukončila 
výrobu alebo ju predala čínskym investorom. Od roku 2005 do roku 2011 sa podiel Číny na 
príjmoch zvýšil z 11 % na 45 % a podiel Nemecka klesol zo 64 % na 21 %.

1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
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Čína zhromaždila obrovské nadmerné kapacity solárnych modulov, ktoré nie sú schopní 
absorbovať jej vlastní spotrebitelia ani spotrebitelia na svetovom trhu, a v spojení s 
celosvetovým poklesom dopytu to viedlo k prepadu cien. Vzhľadom na dostupnú finančnú 
podporu výrobcov v Číne a uprednostnenie odvetvia v čínskom 5-ročnom pláne (2011 – 
2015) dokážu tieto spoločnosti prežiť a rásť z predaja svojich výrobkov lacno na 
zahraničných trhoch. Viac ako 90 % čínskej produkcie sa vyváža, z toho 80 % do EÚ. V roku 
2011 ceny v EÚ klesli o 40 % v porovnaní s rokom 2010, a to na úroveň nižšiu, než sú 
výrobné náklady spoločnosti Aleo Solar. V roku 2013 EÚ schválila dodatočné clá na solárne 
moduly pochádzajúce z Číny a minimálnu cenu, ktorá je však stále nižšia ako výrobné 
náklady nemeckých výrobcov.

Spoločnosť Aleo Solar AG dosiahla v roku 2010 obrat vo výške 550 miliónov EUR a zisk vo 
výške 43 miliónov EUR. Tieto čísla od roku 2011 prudko klesali a do roku 2013 spoločnosť 
vykázala stratu vo výške 92 miliónov EUR. Napriek rôznym snahám o reštrukturalizáciu a 
zlepšenie efektívnosti sa spoločnosti nepodarilo opätovne dosiahnuť zisky a vstúpila do 
likvidácie a uzatvorila alebo predala svoje závody, zatiaľ čo iné nemecké solárne spoločnosti, 
ktoré bojovali so stratami, premiestnili výrobu na Ďaleký východ, napr. do Malajzie. 

Koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa tieto 
opatrenia na opätovné začlenenie 476 prepustených pracovníkov do zamestnania: odborná 
príprava, profesijné poradenstvo a vedenie, skupiny pracovníkov s podobným profilom a 
workshopy, poradenstvo v oblasti podnikania, medziregionálne poradenstvo, hľadanie 
zamestnania prostredníctvom profesionálneho vyhľadávača pracovných príležitostí, 
nadväzujúce odborné vedenie/poradenstvo pre pracovníkov, ktorí si našli nové pracovné 
miesto, ale môžu potrebovať odborné poradenstvo na jeho udržanie alebo z dôvodu potreby 
presťahovať sa, príspevok na odbornú prípravu vo výške 60 % predchádzajúcich čistých 
príjmov pracovníka. 

Podľa nemeckých orgánov tvoria uvedené opatrenia, ktoré sa začali vykonávať 11. apríla 
2014, koordinovaný balík personalizovaných služieb a sú aktívnymi opatreniami trhu práce, 
ktorých cieľom je opätovné začlenenie pracovníkov na trh práce. 

Nemecké orgány v žiadosti potvrdili, že:

– sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní 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;

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

Pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly, Nemecko oznámilo Komisii, že finančný príspevok 
budú spravovať tie isté orgány Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales), ktoré spravuje prostriedky ESF. Zdroje 
vnútroštátneho predbežného financovania a spolufinancovania sú federálny rozpočet a 
Spolkový pracovný úrad (Bundesagentur für Arbeit), z ktorých sa financuje 40 % 
vnútroštátny príspevok.

III. Postup
S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun 
celkovej sumy 1 094 760 EUR.  

Ide o štvrtý návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu predložený 
rozpočtovému orgánu počas roka 2015. 

Trialóg o návrhu Komisie na rozhodnutie o mobilizácii EGF by mohol mať zjednodušenú 
podobu, ako sa uvádza v článku 12 ods. 5 právneho základu, s výnimkou prípadu, keď sa 
medzi Parlamentom a Radou nedosiahne dohoda.

Podľa internej dohody sa do tohto postupu zapojí Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, 
aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k hodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov 
z fondu. 
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ZP/ch D(2015)430

Vážený pán Jean Arthuis
predseda Výboru pre rozpočet
ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) 
v prípade EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Nemecko (COM(2014)726/1)

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) ako aj jeho pracovná skupina pre EGF 
preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa prípadu EGF/2014/014 DE/Aleo Solar a prijali toto 
stanovisko.
Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto 
žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však 
nespochybňujú presun platieb.

Rozhodnutie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A) keďže žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1309/2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii a týka sa 
657 pracovníkov prepustených v spoločnosti Aleo Solar AG a jej dvoch dcérskych 
spoločnostiach Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) a Aleo Solar Deutschland 
GmbH (Oldenburg), ktoré pôsobili v divízii 26 klasifikácie NACE 2 „Výroba 
počítačových, elektronických a optických výrobkov“; keďže pracovníci dotknutých 
podnikov boli prepustení v regióne Brandenburg (úroveň NUTS 2) v referenčnom období 
od 7. marca 2014 do 7. júla 2014;

B) keďže Nemecko na účely preukázania súvislosti medzi prepúšťaním pracovníkov a 
veľkými zmenami v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou uvádza, že 
spoločnosť Aleo Solar bola nemeckou spoločnosťou v rámci skupiny Robert Bosch, ktorá 
mala výrobné závody v Španielsku, Taliansku, USA, Austrálii a Anglicku, pričom 
niektoré z nich boli v posledných rokoch z dôvodu klesajúceho podielu na trhu odpredané; 

C) keďže od roku 2005 do roku 2011 sa podiel Číny na príjmoch zvýšil z 11 % na 45 % a 
podiel Nemecka klesol zo 64 % na 21 %. 

D) keďže Čína zhromaždila obrovské nadmerné kapacity solárnych modulov, ktoré nie sú 
schopní absorbovať jej vlastní spotrebitelia, ani spotrebitelia na svetovom trhu; v spojení s 
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celosvetovým poklesom dopytu to viedlo k prudkému poklesu cien. keďže viac ako 90 % 
čínskej produkcie sa vyváža, z toho 80 % do EÚ;

E) keďže v roku 2011 ceny v EÚ klesli o 40 % v porovnaní s rokom 2010, a to na úroveň 
nižšiu, než boli výrobné náklady spoločnosti Aleo Solar; v roku 2013 EÚ schválila 
dodatočné clá na solárne moduly pochádzajúce z Číny a minimálnu cenu, ktorá je však 
stále nižšia ako výrobné náklady nemeckých výrobcov;

F) keďže drvivú väčšinu (55,0 %) pracovníkov, na ktorých sú opatrenia zamerané, 
predstavujú muži a 45,0 % ženy; keďže 69,7 % pracovníkov je vo veku 30 až 54 rokov 
a 20,6 % vo veku 55 až 64 rokov;

G) keďže prepúšťanie má výrazný nepriaznivý účinok na regionálne hospodárstvo v regióne 
Prenzlau/Brandenburg; keďže príjem na obyvateľa v tomto regióne je výrazne nižší než 
celoštátny priemer a keďže oblasti Uckermark a Prenzlau majú najvyššie miery 
nezamestnanosti v Nemecku, a to na úrovni 15,5 % resp. 16,4 % (z mája 2014);

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

1. konštatuje, že táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o Európskom 
fonde na prispôsobenie sa globalizácii (ES) č. 1309/2013; súhlasí s Komisiou, že 
podmienky stanovené v tomto nariadení sú splnené, a že Nemecko je preto oprávnené 
získať finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2. konštatuje, že ide o druhú žiadosť o prostriedky z EGF pre pracovníkov prepustených v 
sektore výroby solárnych modulov a že obe vychádzajú z dôvodov súvisacich s 
globalizáciou; 

3. poznamenáva, že 164 pracovníkov spoločnosti Aleo Solar prepustených v meste Prenzlau 
znovu zamestnalo ázijské konzorcium, ktoré závod odkúpilo od likvidátora; 
poznamenáva, že dôvodom na umožnenie prístupu týchto pracovníkov k opatreniam 
financovaným z EGF, ktorý uviedli nemecké orgány, bola skutočnosť, že ich nové 
zamestnanie v tom čase nebolo isté;

4. konštatuje, že opatrenia sa netýkajú 104 pracovníkov prepustených v administratívnom 
centre v Oldenburgu; konštatuje, že situácia v oblasti zamestnanosti v tomto regióne je 
omnoho sľubnejšia;

5. poznamenáva, že orgány chcú využiť povolené maximum 35 % všetkých nákladov na 
príspevky a stimuly vo forme príspevkov na odbornú prípravu (Transferkurzarbeitergeld), 
ktoré predstavujú v závislosti od stavu domácnosti príjemcu 60 % alebo 67 % 
predchádzajúcich čistých príjmov pracovníkov, čo je v súlade s praxou uplatňovanou u 
nezamestnaných pracovníkov v Nemecku;

6. poznamenáva preto, že účastníkom opatrení sa z EGF už neposkytujú stimuly na odbornú 
prípravu. mali by sa však podporovať ďalšie personalizované a hĺbkové opatrenia;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že u prepustených pracovníkov neexistujú okamžité 
vyhliadky na nájdenie ekvivalentných pracovných miest z dôvodu pomerne nízkej hustoty 
obyvateľstva a nedostatku potenciálnych zamestnávateľov: v tejto oblasti pôsobia 
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väčšinou malé a stredné podniky a iba 10 podnikov (0,3 %) má viac než 249 
zamestnancov (podnik Aleo Solar bol jedným z týchto hlavných zamestnávateľov); 

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že u prepustených pracovníkov existuje vysoké riziko 
dlhodobej nezamestnanosti, a preto zdôrazňuje dôležitosť opatrení, ktoré nabádajú 
pracovníkov na hľadanie práce v bezprostrednom okolí a na to, aby prijímali pracovné 
ponuky v iných regiónoch;

9. domnieva sa, že pracovníkom vo vekových skupinách od 55 do 64 a od 15 do 29 rokov 
hrozí vyššie riziko dlhodobejšej nezamestnanosti a vylúčenia z trhu práce; domnieva sa 
preto, že títo pracovníci majú osobitné potreby, pokiaľ ide o poskytovanie 
personalizovaného prístupu; 

10. pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka 
personalizovaných služieb 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. 

S úctou,

Marita ULVSKOG, 

úradujúca predsedníčka, prvá podpredsedníčka

c.c. Thomas Händel
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

Vážený pán Jean ARTHUIS
predseda
Výbor pre rozpočet
Európsky parlament
ASP  09 G 205
B 1047 Brussels

Vážený pán Arthuis,

Vec: Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Výboru pre regionálny rozvoj bolo postúpených šesť samostatných návrhov 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 26. februára:

- COM(2014)0725 je návrh na poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 
981 956 EUR na aktívne opatrenia trhu práce s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie 
708 pracovníkov prepustených v spoločnosti Duferco Belgium SA a NLMK La 
Louvière SA, ktoré pôsobia v odvetví výroba a spracovanie kovov v provincii Hainaut 
v Belgicku.

- COM(2014)0726 je návrh na poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 
1 094 760 EUR na aktívne opatrenia trhu práce s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie 
657 pracovníkov prepustených v spoločnosti Aleo Solar AG a dvoch jej dcérskych 
spoločnostiach Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) a Aleo Solar 
Deutschland GmbH (Oldenburg), ktoré pôsobia v odvetví výroby počítačových, 
elektronických a optických výrobkov v regiónoch Brandenburg a Weser-Ems v 
Nemecku.

- COM(2014)0734 je návrh na poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 
1 591 486 EUR na aktívne opatrenia trhu práce s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie 
1 285 pracovníkov prepustených zo spoločnosti ArcelorMittal Liège S.A., ktorá 
pôsobí v odvetví výroby základných kovov v regióne Liège, Belgicko.

- COM(2014)0735 je návrh na poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 
1 222 854 EUR na aktívne opatrenia trhu práce s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie 
1030 pracovníkov prepustených v spoločnosti Caterpillar Belgium S.A, ktorá pôsobí 
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v odvetví výroby strojov a zariadení v provincii Hainaut v Belgicku.

- COM(2015)0009 je návrh na poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 
1 339 928 EUR na aktívne opatrenia trhu práce s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie 
257 pracovníkov prepustených po zatvorení závodu na výrobu výroby bezpečnostného 
skla pre automobilový priemysel Saint-Gobain Sekurit Benelux v Auvelais v 
Belgicku.

- COM(2015)0013 je návrh na poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 
115 205 EUR na aktívne opatrenia trhu práce s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie 
615 pracovníkov prepustených v podniku na výrobu chemických produktov Zaklady 
Chemiczne Zachem v Poľsku. 

Koordinátori výboru vyhodnotili tieto návrhy a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila 
stanovisko, že väčšina tohto výboru 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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