
RR\1052330CS.doc PE546.865v03-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 - 2019

Dokument ze zasedání

A8-0034/2015

3.3.2015

ZPRÁVA
o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků 
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 
interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/011 BE/Saint-
Gobain Sekurit předložená Belgií)
(COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Liadh Ní Riada



PE546.865v03-00 2/17 RR\1052330CS.doc

CS

PR_BUD_Funds

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ..........................................................3

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY...............................8

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ.............................................................................................10

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI......................13

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ...............................................15

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU...................................................17



RR\1052330CS.doc 3/17 PE546.865v03-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků 
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální 
dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 
(žádost EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit předložená Belgií)
(COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2015)0009 – C8–0011/2015),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 
20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci1 (dále jen 
„nařízení o EFG“),

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 
se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20202, a zejména na článek 12 
uvedeného nařízení,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení3 (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 
13 uvedené dohody,

– s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

– s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

– s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0034/2015),

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat 
dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve 
struktuře světového obchodu, které byly výrazně zhoršeny hospodářskou, finanční 
a sociální krizí, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B. vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být 
adekvátní a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji v souladu se společným 
prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během 
dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 
2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu EFG;

1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
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C. vzhledem k tomu, že se jedná o poslední žádost, jež má být posouzena podle nařízení 
z roku 2006;

D. vítá, že byly rozšířeny cíle a kritéria nařízení o EFG zavedená v prosinci 2013 tak, aby se 
nařízení vztahovalo i na žádosti z regionů a zemí s menší hustotou obyvatelstva a aby se 
usnadnilo předkládání jejich žádostí;

E. vítá, že bylo zefektivněno vyřizování žádostí o příspěvek z EFG Komisí, Evropským 
parlamentem a Radou, neboť se zkrátila doba jejich posuzování a schvalování, a oceňuje 
rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně byly zahrnuty i osoby 
samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních 
podniků; 

F. vzhledem k tomu, že Belgie předložila žádost EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit 
o finanční příspěvek z EFG v návaznosti na propuštění 257 zaměstnanců z továrny 
skupiny Saint-Gobain Sekurit (SGS) v Auvelais, v níž se vyrábělo bezpečnostní sklo pro 
automobilový průmysl; vzhledem k tomu, že k propouštění docházelo během 
referenčního období od 31. srpna 2013 do 31. prosince 2013 a i po jeho skončení a bylo 
způsobeno poklesem výroby automobilových bezpečnostních skel v Unii; 

G. vzhledem k tomu, že finanční příspěvek požadovaný z EFG činí 1 339 928 EUR (tj. 50 % 
celkového rozpočtu);

H. vzhledem k tomu, že žádost sice nesplňuje kritéria stanovená v čl. 2 písm. a) a b) nařízení 
o EFG, avšak patří do kategorie výjimečných případů, na něž je možné uvolnit prostředky 
z EFG; 

1. souhlasí s rozhodnutím Komise, že žádost Belgie o finanční příspěvek z EFG předložená 
dne 19. prosince 2013 vyhovuje podmínce v čl. 2 písm. c) nařízení o EFG, tj. dokládá 
mimořádné okolnosti, a tak ačkoli Belgie nesplňuje podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) 
a b) nařízení o EFG, má nárok na finanční příspěvek; zdůrazňuje však, že odvolávání se 
na čl. 2 písm. c) by mělo být posuzováno případ od případu a nemělo by se stát obecným 
postupem pro uvolnění prostředků z EFG, pokud nejsou splněny základní podmínky;

2. zdůrazňuje, že EFG je speciálním nástrojem, který Unii umožňuje reagovat na konkrétní 
nepředvídané okolnosti a měl by si zachovat svůj hlavní účel, jímž je poskytování 
podpory v případě, že v průběhu referenčního období byl propuštěn velký počet 
zaměstnanců (minimálně 500) v důsledku významných změn ve struktuře světového 
obchodu způsobených globalizací a celosvětovou finanční a hospodářskou krizí; 
zdůrazňuje, že se EFG nesmí stát náhradou za jiné evropské strukturální a investiční 
fondy, např. Evropský sociální fond, ale musí být využíván jako doplnění těchto fondů; 
zdůrazňuje, že výjimečné okolnosti, které umožňují uvolnění prostředků z EFG, se nesmí 
odchýlit od výše uvedeného rozsahu;

3. bere na vědomí, že belgické orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 
19. prosince 2013 v souladu s nařízením o EFG, které neomezuje lhůtu pro posouzení, a 
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že závěrečné hodnocení žádosti vydala Komise dne 21. ledna 2014; vyjadřuje politování 
nad nedostatečnými informacemi ohledně výjimečných okolností; zdůrazňuje, že tyto 
výjimečné okolnosti musí být řádně posouzeny, aby byla povolena odchylka od 
podmínek stanovených v čl. 2 písm. a) a čl. 2 písm. b) nařízení o EFG;

4. vyjadřuje znepokojení nad délkou celého postupu, tj. od data prvního propuštění do 
závěrečného hodnocení žádosti; připomíná, že EFG má pomoc propuštěným pracovníkům 
nabídnout co nejrychleji;

5. naléhá na členské státy a všechny zúčastněné orgány, aby v zájmu rychlejšího uvolnění 
prostředků z EFG vyvinuly potřebné úsilí ke zlepšení procedurálních a rozpočtových 
ustanovení; v této souvislosti bere na vědomí, že Komise v návaznosti na žádost 
Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup, jehož cílem je 
předkládat Evropskému parlamentu a Radě současně s posouzením Komise, zda je žádost 
o pomoc z EFG způsobilá, návrh na uvolnění prostředků z EFG; dále bere na vědomí, že 
bylo přijato nové nařízení o EFG (nařízení (EU) č. 1309/2013), které umožní účinněji, 
transparentněji, odpovědněji využívat EFG a tuto pomoc zviditelní;

6. naléhá na členské státy, aby využily výměny osvědčených postupů a poučily se zejména 
od těch členských států a regionálních a místních orgánů, které již vytvořily vnitrostátní 
informační sítě o EFG, do nichž jsou zapojeni sociální partneři a zúčastněné strany na 
místní a regionální úrovni, aby měly k dispozici kvalitní strukturu pro poskytnutí pomoci, 
kdyby nastala situace, která spadá do působnosti EFG; 

7. vítá rozhodnutí belgických orgánů zahájit k 31. srpnu 2013 – tedy se značným předstihem 
před podáním žádostí o poskytnutí finanční podpory z EFG a konečným rozhodnutím 
o podpoře navrženého koordinovaného souboru opatření – realizaci individualizovaných 
služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

8. konstatuje, že výroba bezpečnostního skla pro automobilový průmysl prošla závažnými 
hospodářskými otřesy způsobenými několika faktory – např. poklesem výroby 
bezpečnostního skla v Unii, nárůstem tržního podílu konkurence z nečlenských států 
a zvýšením dovozu těchto produktů do Unie; bere na vědomí, že činnost skupiny Saint-
Gobain Sekurit Benelux byla úzce provázána s vývojem automobilového průmyslu, 
v němž v letech 2007 až 2012 poklesla výroba osobních automobilů z 21,9 milionu na 
19,5 milionu vyrobených kusů, zatímco ve zbytku světa ve stejném období vzrostla ze 
47,5 milionu na 60,6 milionu vyrobených kusů; dále bere na vědomí obecný trend, kdy 
výrobci a dodavatelé v automobilovém průmyslu přesouvali svou činnost v rámci EU ze 
západní Evropy (zejména z Francie, Belgie a Španělska) do Evropy východní; 

9. konstatuje, že zatím nebyla podána ani jedna žádost o příspěvek z EFG, která by se týkala 
přímo odvětví výroby automobilového skla1, avšak že bylo přijato několik žádostí 
výrobců motorových vozidel nebo dodavatelů vybavení pro vozidla2;

1 Viz databáze EFG dostupná na http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582. 
2 Viz návrhy rozhodnutí vypracované Komisí v případě žádostí EGF/2007/001 FR/Dodavatelé Peugeot 
(rozhodnutí COM(2007) 415 final ze dne 12. 7. 2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (rozhodnutí 
COM(2009) 94 final ze dne 20. 2. 2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (rozhodnutí COM(2008) 547 final ze dne 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582
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10. konstatuje, že propouštění v SGS se týká převážně pracovníků u výrobních linek (83 % 
příslušných zaměstnanců má status „dělníka“); domnívá se, že v souvislosti se situací na 
trhu práce v dotčeném regionu se budou muset propuštění pracovníci rekvalifikovat, aby 
nalezli zaměstnání v jiných profesích anebo v jiných odvětvích;

11. s politováním konstatuje, že vzhledem k socioekonomické situaci dotčené oblasti 
a sousedních regionů (Charleroi, Namur) mají propuštění zaměstnanci skupiny SGS 
Benelux omezené možnosti najít zaměstnání, protože zřejmě budou muset čelit 
konkurenci mnoha dalších pracovníků s podobnou kvalifikací a pracovními zkušenostmi, 
kteří se taktéž ucházejí o mezený počet pracovních míst ve sklářském průmyslu; 
připomíná, že se tento region vyznačuje poměrně vysokou strukturální nezaměstnaností 
s dosti vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných osob a obecně nízkou kvalifikací 
a omezenými dovednostmi pracovníků; zdůrazňuje proto, že propouštění v SGS Benelux 
je třeba posuzovat s ohledem na obtížný místní socioekonomický kontext; 

12. bere na vědomí, že individualizované služby uvedené v žádosti se skládají z několika 
opatření zaměřených na podporu návratu pracovníků na trh práce a pomoc těmto 
pracovníkům s administrativními postupy a že pomocí většiny z těchto opatření budou 
podpořeni všichni propuštění pracovníci;

13. konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb, který má být 
spolufinancován, zahrnuje následující opatření za účelem opětovného začlenění 257 
propuštěných pracovníků na trh práce (podle kategorií): 1) individuální pomoc při hledání 
pracovního místa, vyřizování konkrétních případů a obecné informační služby, 2) odborné 
vzdělávání a rekvalifikace a 3) podpora podnikání; 

14. vítá skutečnost, že do obecné koordinace a provádění opatření byli zahrnuti sociální 
partneři a organizace, jako např. odbory (FGTB, CSC), FOREM (veřejná služba 
Valonska pro zaměstnanost a odbornou přípravu), odvětvová střediska odborného a 
technického vzdělávání působící ve Valonsku, agentura Evropský sociální fond 
Francouzského společenství v Belgii a valonská vláda; dále oceňuje, že odbory jsou 
přímo zapojeny do správy dvou rekvalifikačních středisek, která byla pro obě společnosti 
účelově zřízena;

15. zdůrazňuje, že je třeba posílit a podpořit pomoc, jež by vedla k autonomnímu 

9. 9. 2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón automoción (rozhodnutí COM(2009) 150 final ze dne 
20. 3. 2009), EGF/2009/007 SE/Volvo a EGF/2009/009 AT/Steiermark (rozhodnutí COM(2009) 602 final ze 
dne 27. 10. 2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (rozhodnutí COM(2010) 7 final ze dne 22. 1. 2010), 
EGF/2009/019 FR/Renault (rozhodnutí COM(2011) 420 final ze dne 11. 7. 2011), EGF/2010/002 ES/Cataluña 
automoción (rozhodnutí COM(2010) 453 final ze dne 2. 9. 2010), EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive 
(rozhodnutí COM(2010) 616 final ze dne 29. 10. 2010), EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium (rozhodnutí 
COM(2011) 212 final ze dne 14. 4. 2011), EGF/2011/003 DE/Arnsberg a Düsseldorf automotive (rozhodnutí 
COM(2011) 447 final ze dne 20. 7. 2011), EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive (rozhodnutí COM(2011) 
664 final ze dne 13. 10. 2011), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (rozhodnutí COM(2014) 116 final ze dne 
5. 3. 2014), EGF/2012/005 SE/Saab (rozhodnutí COM(2012) 622 final ze dne 19. 10. 2012), EGF/2013/006 
PL/Fiat Auto Poland (rozhodnutí COM(2014) 699 final ze dne 10. 11. 2014), EGF/2013/012 BE/Ford Genk 
(rozhodnutí COM(2014) 532 final ze dne 22. 8. 2014).
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rozhodování a snadnějšímu přístupu k pomoci na regionální úrovni tak, aby byl 
uplatňován přístup zdola nahoru, díky němuž by se posílilo přijímání rozhodnutí na 
regionální úrovni v situacích spadajících do působnosti EFG;

16. bere na vědomí navržená opatření, jež mají zlepšit vyhlídky propuštěných pracovníků na 
získání zaměstnání; připomíná, že v souboru individualizovaných služeb financovaných 
z EFG nejsou uvedeny dávky;

17. konstatuje, že opatření, která jsou povinná v rámci opatření při hromadném propouštění 
podle belgických federálních právních předpisů a která patří mezi standardní činnosti 
rekvalifikačního střediska (např. podpora při outplacementu, odborná příprava, pomoc při 
hledání práce a kariérní poradenství atd.), nejsou v této žádosti o prostředky z EFG 
obsažena;

18. připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou 
přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; 
očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného souboru 
opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu 
podnikatelskému prostředí;

19. vítá skutečnost, že zásada rovnosti žen a mužů a rovněž zásada nediskriminace byly 
a i nadále budou uplatňovány během jednotlivých etap provádění opatření EFG a také 
v rámci přístupu k těmto opatřením;

20. vítá skutečnost, že se sociální partneři podíleli na přípravě sociálního plánu i na 
provádění opatření;

21. zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na pracovním 
trhu, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že 
pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních 
předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci 
podniků nebo odvětví;

22. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

23. pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby 
zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.
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PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 
13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení (žádost EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit předložená Belgií)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 
2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci1, a zejména na čl. 12 odst. 3 
uvedeného nařízení,
s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a řádném finančním řízení2, a zejména na bod 13 uvedené dohody,
s ohledem na návrh Evropské komise3,
vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem 
poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku 
významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, 
a za účelem pomoci těmto pracovníkům při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2) EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak 
je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20204.

(3) Dne 19. prosince 2013 předložila Belgie žádost o uvolnění prostředků z EFG 
v souvislosti s propouštěním ve společnosti Saint-Gobain Sekurit Benelux SA a do 
4. července 2014 ji doplňovala o dodatečné informace. Tato žádost splňuje požadavky 
na stanovení finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. 
Komise proto navrhuje uvolnit prostředky ve výši 1 339 928 EUR.

(4) Z EFG by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek v souvislosti 
s uvedenou žádostí Belgie,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Evropského fondu 
pro přizpůsobení se globalizaci  uvolňuje částka ve výši 1 339 928 EUR v prostředcích 
na závazky a platby.

1 Úř. Věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
2 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 Úř. věst. C […], […], s. […].
4 Úř. Věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
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Článek 2
Toto rozhodnutí se vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu
předseda předseda
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Všeobecný rámec
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc 
pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve struktuře světového 
obchodu. 

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2011, kterým se stanoví víceletý 
finanční rámec na období 2014–20201, a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/20062 nesmí fond 
překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se 
zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení3 stanoví, že Komise v případě kladného posouzení 
žádosti předloží rozpočtovému orgánu za účelem umožnění čerpání prostředků z EFG návrh 
na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení 
převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost společnosti Saint-Gobain Sekurit a návrh Komise 
Dne 21. ledna 2015 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG 
ve prospěch Belgie, aby tak podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni 
v důsledku závažných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, na trh 
práce.

Jedná se o šestou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2015 a týká se 
uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 1 339 928 EUR ve prospěch Belgie. Týká se 257 
pracovníků propuštěných během referenčního období od 31. srpna 2013 do 31. prosince 2013. 
Žádost vychází z kritérií pro pomoc podle čl. 2 písm. c) nařízení o EFG, podle nějž může být 
ve výjimečných případech žádost považována za přípustnou, i když nejsou splněna kritéria 
pro pomoc stanovená v čl. 2 písm. a) nebo b) nařízení o EFG, a to za předpokladu, že 
propouštění má vážný dopad na zaměstnanost a místní ekonomiku.

Žádost byla Komisi zaslána dne 19. prosince 2013. Komise dospěla k závěru, že žádost 
splňuje podmínky pro uvolnění prostředků z EFG uvedené v čl. 2 písm. c) nařízení (ES) 
č. 1927/20064 (nařízení o EFG).

Na základě informací, na něž odkazují belgické orgány, konstatuje, že výroba bezpečnostního 
skla pro automobilový průmysl prošla závažnými hospodářskými otřesy, jež byly způsobeny 
několika faktory – např. poklesem výroby bezpečnostního skla v EU, nárůstem tržního podílu 
konkurence ze zemí mimo EU a zvýšením dovozu těchto produktů do EU.

Činnost společnosti SGS Benelux byla úzce provázána s vývojem automobilového průmyslu, 
v němž v letech 2007 až 2012 poklesla výroba osobních automobilů z 21,9 milionu na 19,5 

1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
3 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
4 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
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milionu vyrobených kusů, zatímco ve zbytku světa ve stejném období vzrostla ze 47,5 
milionu na 60,6 milionu vyrobených kusů. Kromě toho panuje obecný trend, kdy výrobci 
a dodavatelé v automobilovém průmyslu přesouvají v rámci EU svou činnost ze západní 
Evropy (zejména z Francie, Belgie a Španělska) do Evropy východní. 

Podle údajů poskytnutých belgickými orgány1 tak společnost SGS Benelux v letech 2007 až 
2012 zaznamenala provozní ztrátu ve výši 20,46 milionu EUR, zatímco jiné podniky náležící 
ke skupině Saint-Gobain Sekurit v EU stále dosahovaly provozních zisků. Skupina SGS se 
proto začala soustřeďovat na ziskovější subjekty, což vedlo k propouštění ve společnosti SGS 
Benelux.

Koordinovaný soubor individualizovaných služeb, který má být spolufinancován, zahrnuje 
následující opatření na opětovné začlenění 257 propuštěných pracovníků na trh práce: 
individuální pomoc při hledání pracovního místa, vyřizování konkrétních případů a obecné 
informační služby, odborné vzdělávání a rekvalifikace a podpora podnikání.

Opatření, jejichž realizace byla zahájena dne 31. srpna 2013, tvoří podle belgických orgánů 
koordinovaný soubor individualizovaných služeb, které představují aktivní opatření na trhu 
práce, jejichž cílem je opětovné začlenění pracovníků na trh práce. 

Belgické orgány ve své žádosti potvrdily, že:

– finanční příspěvek z EFG nebude nahrazovat opatření, za něž jsou na základě 
vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky2;

– tato opatření poskytnou podporu jednotlivým pracovníkům a nebudou použita 
pro restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

– na tato opatření nebude poskytnuta finanční podpora z jiných fondů nebo 
finančních nástrojů Unie3.

Co se týče řídících a kontrolních systémů, Belgie informovala o tom, že finanční příspěvky 
z EFG budou řízeny a kontrolovány stejnými orgány, které řídí a kontrolují Evropský sociální 
fond. Jeden subjekt v rámci agentury ESF Federace Valonsko-Brusel bude působit jako řídící 
orgán a jiný samostatný subjekt v rámci této agentury bude působit jako platební orgán. 
Generální sekretariát Federace Valonsko-Brusel bude působit jako certifikační orgán a úřad 
FOREM bude působit jako zprostředkující subjekt.

1 Zdroj: studie společnosti Syndex, květen 2013.
2 Finanční příspěvek z EFG umožní belgickým orgánům prodloužit poskytování služeb outplacementu nad 
rámec zákonných lhůt a provádět doplňující opatření. Při výpočtu nákladů přidělených EFG vezmou belgické 
orgány v úvahu opatření realizovaná během zákonem stanoveného povinného období (týká se pouze opatření 
„Přechod do jiného zaměstnání (podpora/poradenství/integrace“). Počet hodin poskytování služeb outplacementu 
v rámci povinného období bude odečten od celkového počtu hodin poskytování těchto služeb ve prospěch 
jednotlivých dotčených příjemců.
3 V rámci osy 2.2 konvergenčního operačního programu na období 2008–2013 byla z prostředků ESF přidělena 
finanční podpora na projekt („EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement“) zaměřený na 
vypracování obecných pedagogických metod pro rekvalifikační střediska.
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III. Postup
S cílem uvolnit prostředky z EFG předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod 
prostředků v celkové výši 1 339 928 EUR.

Jedná se o šestý návrh na uvolnění prostředků z EFG, jenž byl rozpočtovému orgánu dosud 
v roce 2015 předložen. 

Bude-li mezi Parlamentem a Radou dosaženo dohody, mohly by třístranné rozhovory o tomto 
návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, který předložila Komise, proběhnout ve 
zjednodušené formě, jak stanoví čl. 12 odst. 5 právního základu.

Podle interní dohody bude do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby 
poskytoval konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků 
z fondu. 
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PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/ch D(2015)4224

Vážený pan Jean ARTHUIS
předseda Rozpočtového výboru
ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit 

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly 
uvolněním prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit 
a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti se žádostí vyslovují pro uvolnění 
prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však 
zpochybnil převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že žádost se opírá o čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1927/2006 (nařízení o 
EFG) a je zacílena na 257 pracovníků propuštěných z podniku Saint-Gobain Sekurit 
(SGS) Benelux v Auvelais u Sambreville působícího v odvětví výroby bezpečnostního 
skla pro automobilový průmysl v referenčním období od 31. srpna 2013 do 31. prosince 
2013; 

B) vzhledem k tomu, že belgické orgány konstatují, že odvětví výroby bezpečnostního skla 
pro automobilový průmysl prošla závažnými hospodářskými otřesy, jež byly způsobeny 
několika faktory – např. poklesem výroby bezpečnostního skla v EU, nárůstem tržního 
podílu konkurence ze zemí mimo EU a zvýšením dovozu těchto produktů do EU; 

C) vzhledem k tomu, že činnost společnosti SGS Benelux byla úzce provázána s vývojem 
automobilového průmyslu a že podle údajů belgických orgánů v letech 2007 až 2012 
poklesla výroba osobních automobilů ve 27 členských státech EU z 21,9 milionu na 21,9 
milionu vyrobených kusů, zatímco ve zbytku světa ve stejném období vzrostla ze 47,5 
milionu na 60,6 milionu vyrobených kusů; toto snížení úrovní výroby automobilů v EU 
souvisí s obecným poklesem poptávky mezi spotřebiteli v EU v důsledku hospodářské 
krize, a tudíž vedlo k všeobecnému poklesu poptávky po vybavení pro vozidla v EU, což 
dodavatele vybavení pro vozidla značně postihlo;
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D) vzhledem k tomu, že drtivou většinu pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, tvoří 
muži (98,8 %), zatímco ženy tvoří 0,2 %; vzhledem k tomu, že 91,8 % těchto pracovníků 
je ve věku 25 až 54 let a 6,2 % je ve věku 55 až 64 let; 

E) vzhledem k tomu, že se očekává, že propouštění ve společnosti SGS Benelux povede ke 
ztrátě významného podílu na zaměstnanosti v oblasti Basse-Sambre;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci tedy vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení týkajícího se belgické žádosti začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že v žádosti se příslušné orgány odvolávají na kritéria mimořádných okolností 
stanovená v čl. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1927/2006; souhlasí s Komisí, že stanovená 
kritéria pro pomoc jsou splněna, a Belgie má proto podle tohoto nařízení nárok na 
finanční příspěvek; 

2. konstatuje, že propouštění v SGS Benelux se týká převážně pracovníků u výrobních linek 
(83 % příslušných zaměstnanců má status „dělníka“); domnívá se, že v souvislosti se 
situací na trhu práce v dotčeném regionu se budou muset propuštění pracovníci 
rekvalifikovat, aby nalezli zaměstnání v jiných profesích anebo v jiných odvětvích;

3. bere na vědomí, že individualizované služby uvedené v žádosti se skládají z několika 
opatření zaměřených na podporu návratu pracovníků na trh práce a pomoc těmto 
pracovníkům s administrativními postupy; odhaduje se, že pomocí většiny z těchto 
opatření budou podpořeni všichni propuštění pracovníci; 

4. konstatuje, že opatření, která jsou povinná v rámci opatření při hromadném propouštění 
podle belgických federálních právních předpisů a která patří mezi standardní činnosti 
rekvalifikačního střediska (např. podpora při outplacementu, odborná příprava, pomoc při 
hledání práce a kariérní poradenství atd.), nejsou v této žádosti o prostředky z EFG 
obsažena;

5. vítá skutečnost, že se sociální partneři podíleli na přípravě sociálního plánu i na provádění 
opatření. 

S pozdravem

Marita ULVSKOG 

úřadující předsedkyně, první místopředsedkyně
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PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Vážený pan Jean ARTHUIS
předseda
Rozpočtový výbor
Evropský parlament
ASP 09 G 205
B – 1047 Brusel

Vážený pane předsedo,

Věc: Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel šest samostatných návrhů Komise týkajících se 
rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), 
k nimž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací budou zprávy o jednotlivých 
návrzích přijaty v Rozpočtovém výboru dne 26. února.

– COM(2014)0725 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 981 956 EUR na aktivní 
opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 708 pracovníků 
propuštěných po uzavření společnosti Duferco Belgium SA a v souvislosti se 
snižováním stavů zaměstnanců společnosti NLMK La Louvière SA, které působí v 
odvětví výroby základních kovů v provincii Hainaut v Belgii.

– COM(2014)0726 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 1 094 760 EUR na aktivní 
opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 657 pracovníků 
propuštěných ze společnosti Aleo Solar AG a dvou jejích dceřiných podniků, Aleo 
Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) a Aleo Solar Deutschland GmbH 
(Oldenburg), které působí v odvětví výroby počítačů, elektronických a optických 
přístrojů a zařízení v regionech Brandenbursko a Weser-Ems v Německu.

– COM(2014)0734 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 1 591 486 EUR na aktivní 
opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 1285 pracovníků 
propuštěných ze společnosti ArcelorMittal Liège S.A., která působí v odvětví výroby 
základních kovů v regionu Liège v Belgii.

– COM(2014)0735 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 1 222 854 EUR na aktivní 
opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 1030 pracovníků 
propuštěných ze společnosti Caterpillar Belgium S.A, která působí v odvětví výroby 
strojů a strojních zařízení v provincii Hainaut v Belgii.

– COM(2015)0009 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 1 339 928 EUR na aktivní 
opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 257 pracovníků 
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propuštěných po uzavření závodu podniku Saint-Gobain Sekurit Benelux, který 
působil v odvětví výroby bezpečnostního skla pro automobilový průmysl v Auvelais v 
Belgii.

– COM(2015)0013 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 115 205 EUR na aktivní 
opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 615 pracovníků 
propuštěných po uzavření závodu podniku Zaklady Chemiczne Zachem v Polsku, 
který se zabývá výrobou chemických produktů.

Koordinátoři výboru tyto návrhy posoudili a požádali mě, abych Vám napsala, že většina 
tohoto výboru nemá žádné námitky vůči tomu, aby byly z Evropského fondu pro přizpůsobení 
se globalizaci uvolněny výše uvedené částky navrhované Komisí. 

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA
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