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Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016), 

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 

17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i 

stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/20061 (Uredba o EGF-u), 

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. 

kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.2, a 

posebno njezin članak 12., 

– uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između 

Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s 

proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju3 (Međuinstitucionalni 

sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13., 

– uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog 

sporazuma od 2. prosinca 2013., 

– uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, 

– uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0077/2016), 

                                                 
1  SL L 347, 20.12.2013., str. 855. 
2  SL L 347, 20.12.2013., str. 884. 
3  SL C 373, 20.12.2013., str. 1. 



 

 

A. budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila 

dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena 

u svjetskim trgovinskim tokovima ili posljedicama svjetske financijske i gospodarske 

krize te kako bi im se pomoglo pri ponovnom uključivanju na tržište rada; 

B. budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti 

dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće kako bi se olakšao premještaj i 

ponovno zapošljavanje radnika koji su proglašeni viškom u skladu sa Zajedničkom 

izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 

17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 

2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za 

prilagodbu globalizaciji (EGF); 

C. budući da donošenje Uredbe o EGF-u odražava sporazum postignut između Parlamenta 

i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju u slučaju krize, o određivanju 

financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, 

o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u 

Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za ocjenu i odobrenje, o proširenju 

popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika obuhvaćanjem samozaposlenih osoba i 

mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća; 

D. budući da je Švedska podnijela zahtjev EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks za financijski 

doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 29 

NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica), većinom u 

regiji razine NUTS 2 Gornji Norrland (SE33), te s obzirom da se predviđa da će 

mjerama biti obuhvaćeno 500 od 647 otpuštenih radnika koji ispunjavaju uvjete za 

doprinos iz EGF-a; budući da je od tih radnika 470 proglašeno viškom u poduzeću 

Volvo Group Truck Operation EMEA nakon otpuštanja u tvornici u Umeåi, a još 177 u 

četirima dobavljačima i daljnjim proizvođačima (IL Logistics AB, Lemia, Caverion i 

Isringhausen);  

E. budući da je zahtjev podnesen na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 1. 

točke (a) Uredbe o EGF-u kojim se zahtijeva da najmanje 500 radnika u poduzeću u 

državi članici bude proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, 

uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i/ili 

samozaposlene osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost; 

F. budući da je financijski nadzor djelovanja koje financira EGF u nadležnosti države 

članice, kao što je utvrđeno člankom 21. stavkom 1. Uredbe o EGF-u; 

1. slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u 

ispunjeni i da Švedska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos 

u iznosu od 1 793 710 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 2 989 518 EUR; 

2. napominje da su švedske vlasti 16. rujna 2015. podnijele zahtjev za financijski doprinos 

iz EGF-a te da je Komisija izradu ocjene zahtjeva završila 16. veljače 2016. i o njoj 

istog dana obavijestila Parlament; 

3. izražava žaljenje što Komisija nije bila u mogućnosti pridržavati se roka za dovršenje 

ocjenjivanja tog zahtjeva zbog ozbiljnog manjka osoblja; podsjeća da bi se u interesu 

korisnika pomoć trebala omogućiti što prije i učinkovitije; poziva države članice i 



 

 

institucije Unije uključene u postupak donošenja odluka u vezi s EGF-om da učine sve 

u svojoj moći da smanje vrijeme obrade i pojednostave postupke kako bi osigurale brzo 

i neometano donošenje odluka o mobilizaciji EGF-a;  

4. napominje da u proizvodnji komercijalnih vozila više ne dominiraju europski i 

sjevernoamerički proizvođači zbog pojave novih azijskih proizvođača kamiona; ističe 

da je tijekom 2014. proizvodnja teških kamiona u Uniji smanjena, kao i izvoz teških 

komercijalnih vozila i autobusa (smanjenje od 6,3 milijarde EUR ili -11 %), dok se 

ukupni uvoz komercijalnih vozila u Uniju povećao (+10 %); napominje da se 

kamionska industrija teško nosi s velikim promjenama i potrebom za prilagođavanjem 

uza sve veće djelovanje u svjetskim razmjerima; primjećuje da švedska nadležna tijela 

tvrde da je djelomično izmještanje tvornice Volva iz Umeåe potaknuto potrebom za 

povećanjem učinkovitosti i smanjenjem troškova kako bi se poduzeće moglo nositi s 

postojećom i očekivanom globalnom konkurencijom kao dijelom programa optimizacije 

Volva; 

5. ističe da su otpuštanja problem u regiji okruga Västerbotten (kojeg je Umeå glavni grad) 

jer se za slobodna radna mjesta u toj regiji traže visokokvalificirani zaposlenici dok 

većina ciljanih radnika ima samo srednje obrazovanje; napominje da se u zahtjevu 

spominje nedavno izvješće u kojem se tvrdi da će u regiji Västerbotten biti potrebno 

40 000 novih radnika; pozdravlja mjere za radnike kojima je potrebno specijalizirano 

obrazovanje; 

6. poziva države članice da zajedno sa socijalnim partnerima pripreme strategije kojima bi 

se anticipirale predviđene promjene na tržištu rada i da zaštite radna mjesta i vještine u 

Uniji na temelju sveobuhvatnih ocjena utjecaja trgovine koje Komisija izrađuje za svaki 

trgovinski sporazum; 

7. napominje da mladi koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) nisu 

uključeni u ovom zahtjevu zato što ta regija nije ne ispunjava zahtjeve za takvu 

intervenciju prema Inicijativi za zapošljavanje mladih; 

8. pozdravlja činjenicu da su švedske vlasti pogođenim radnicima 30. siječnja 2015. 

počele pružati usluge prilagođene potrebama znatno prije donošenja konačne odluke o 

odobrenju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;  

9. napominje da Švedska planira uvesti devet vrsta mjera za radnike koji su proglašeni 

viškom i koje taj zahtjev obuhvaća: (i) detaljna ocjena i pojedinačno planiranje, (ii) 

razne aktivnosti povezane s traženjem posla i mentorstvo, (iii) motivacija i mjere za 

zaštitu zdravlja, (iv) promicanje poduzetništva i osnivanje poduzeća, (v) obrazovanje i 

osposobljavanje, (vi) vrednovanje kompetencija, (vii) pomoć privatnih pružatelja usluga 

u traženju posla, (viii) putni i povezani troškovi; (ix) naknada za vrijeme traženja posla; 

10. pozdravlja mjere koje su usmjerene na motivaciju i zdravlje radnika; smatra da su takva 

djelovanja potrebna kako bi se pomoglo onima koji su pretrpjeli zdravstvene probleme 

zbog otpuštanja i pojačala njihova motivacija; nadalje, cijeni mjere za vrednovanje 

kompetencija sudionika; 

11. napominje da će se velik iznos potrošiti na naknade i poticaje; također napominje da je 

financiranje tih djelovanja ograničeno na maksimalan iznos od 35 % ukupnih troškova 

usklađenog paketa mjera prilagođenih potrebama, kao što je navedeno u Uredbi o EGF-



 

 

u, te da ta djelovanja ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u aktivnostima 

traženja posla ili osposobljavanja; 

12. čeka na odgovor od Komisije koji potvrđuje da predložena naknada za traženje posla 

nije zamjena za obveze države članice u pogledu aktivnih mjera tržišta rada ili mjera 

socijalne zaštite; nadalje, očekuje analizu komplementarnosti mjera koje podržava EGF; 

13. napominje da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavljen u dogovoru s 

ciljanim korisnicima i njihovim predstavnicima, kao i s lokalnim javnim subjektima; 

14. podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade 

usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebale predvidjeti 

tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s 

pomakom u smjeru održivoga gospodarstva u okviru kojega se na učinkovit način 

gospodari resursima; 

15. podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika putem 

prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja vještina i sposobnosti koje je 

radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno 

u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnikanego i stvarnom 

poslovnom okruženju i očekivanoj budućnosti stručnih sektora; 

16. poziva Komisiju da u budućim prijedlozima preciznije navede sektore u kojima bi 

radnici mogli naći zaposlenje te je li ponuđeno osposobljavanje usuglašeno s budućim 

gospodarskim izgledima i potrebama tržišta rada u regijama pogođenim otpuštanjima;  

17. napominje da su švedske vlasti potvrdile da za prihvatljiva djelovanja nije dodijeljena 

pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da u svojim 

godišnjim izvješćima predstavi usporednu ocjenu tih podataka kako bi se jamčilo 

potpuno poštovanje postojećih uredbi te kako bi se jamčilo da Unija neće iste mjere 

financirati više puta; 

18. primjećuje da su dosad za sektor proizvodnje motornih vozila, prikolica i poluprikolica 

podnesena 22 zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a, uključujući ovaj, od kojih se 12 

temeljilo na učincima globalizacije na trgovinu te 10 na svjetskoj financijskoj i 

gospodarskoj krizi; 

19. poziva Komisiju da pažljivo procijeni slučajeve u kojima se financijski doprinos iz 

EGF-a traži zbog otpuštanja koja proizlaze iz strategija delokalizacije poduzeća i da 

osiguraju da ta poduzeća postupaju potpuno u skladu s obvezama prema otpuštenim 

radnicima na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora i da se EGF-om koristi 

kao dopunskom mjerom; 

20. ponavlja da ti doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti djelovanja za koje su prema 

nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima odgovorna poduzeća ni mjere za 

restrukturiranje poduzeća ili sektora; 

21. cijeni unaprijeđene postupke koje je Komisija uvela nakon zahtjeva Parlamenta za 

ubrzano oslobađanje sredstava; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim 

rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije; 

22. podsjeća Komisiju na njezinu odgovornost i obvezu da pravodobno dostavi detaljne 



 

 

informacije koje potvrđuju da predložena naknada za vrijeme traženja posla ne 

zamjenjuju obvezu države članice u pogledu aktivnih mjera tržišta rada ili mjera 

socijalne zaštite i detaljnu analizu komplementarnosti tih mjera EGF-a; 

23. traži od Komisije da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s 

predmetima EGF-a; 

24. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji; 

25. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te 

da je da na objavu u Službenom listu Europske unije; 

26. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi 

Vijeću i Komisiji. 



 

 

PRILOG: 

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Švedske – 

EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) 

(Tekst ovog Priloga nije naveden ovdje jer odgovara Završnom aktu Odluke (EU) 2016/618.) 

 


