
 

 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

PŘIJATÉ TEXTY 
 

P8_TA(2016)0229 

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: 
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přizpůsobení se globalizaci (žádost Francie – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) 

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0185 – C8-0136/2016), 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 

17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a 

o zrušení nařízení (ES) č. 1927/20061 (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 tohoto 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 (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a 

zejména na článek 13 této dohody, 

– s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 interinstitucionální dohody 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 (A8-0182/2016), 

                                                 
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. 



 

 

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla 

poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky 

významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční 

a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce; 

B. vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být 

dynamická 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 uvolňování prostředků z 

Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG); 

C. vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským 

parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků 

v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových 

odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, 

Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba 

jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a 

příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí 

lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků; 

D. vzhledem k tomu, že Francie podala žádost EGF/2015/010 FR/MoryGlobal o finanční 

příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je v rámci 

klasifikace NACE Revize 2 zařazeno do oddílu 49 (Pozemní a potrubní doprava) a 

oddílu 52 (Skladování a vedlejší činnosti v dopravě), po celém pevninském území 

Francie, a vzhledem k tomu, že se těchto opatření zřejmě zúčastní 2 132 propuštěných 

pracovníků, kteří mají nárok na příspěvek z EFG; vzhledem k tomu, že žádost následuje 

po soudem nařízené likvidaci společnosti MoryGlobal a navazuje na žádost 

EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros; 

E. vzhledem k tomu, že žádost byla podána na základě kritérií pro pomoc stanovených v 

čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, podle nějž během referenčního období v délce čtyř 

měsíců musí počet propuštěných pracovníků dosáhnout nejméně 500 v jednom podniku 

v členském státě, včetně pracovníků propuštěných dodavateli uvedeného podniku a 

výrobci, kteří jsou jeho odběrateli, nebo osob samostatně výdělečně činných, které 

přestaly vykonávat svou činnost; 

1. souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou 

splněny, a Francie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve 

výši 5 146 800 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 8 528 000 EUR; 

2. konstatuje, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od přijetí žádosti francouzských orgánů 

dne 19. listopadu 2015 do dokončení svého posouzení, zda žádost splňuje podmínky pro 

poskytnutí finančního příspěvku, dne 7. dubna 2016 a ve stejný den o svém posouzení 

informovala Parlament; 

3. domnívá se, že propouštění v podniku MoryGlobal souvisí s všeobecným poklesem 

fyzické produkce v Evropě, v jehož důsledku došlo ke snížení přepravovaných objemů a 

k cenové válce v odvětví silniční přepravy, což ve Francii od roku 2007 vedlo 

k nepřetržitému zhoršování provozní marže a řadě ztrát v tomto odvětví a k následné 

vlně bankrotů, která zasáhla i podnik Mory-Ducros a později i MoryGlobal, který 



 

 

zaměstnal 2 107 z bývalých pracovníků podniku Mory-Ducros; 

4. poukazuje na to, že podpora z fondu EFG pro 2 513 bývalých pracovníků podniku 

Mory-Ducros, která byla schválena v dubnu 20151, dosahuje výše 6 052 200 EUR; 

5. konstatuje, že sektor pozemní a potrubní dopravy byl doposud předmětem dvou dalších 

žádostí o příspěvek z EFG: EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros a EGF/2011/001 

AT/Nieder- und Oberoesterreich, přičemž obě dvě se zakládaly na důsledcích 

celosvětové finanční a hospodářské krize a týkaly se propuštění 2 804 osob v tomto 

odvětví; konstatuje, že některá opatření jsou v obou žádostech podobná; 

6. bere na vědomí skutečnost, že francouzské orgány dne 23. dubna 2015 – tedy 

s předstihem před žádostí o poskytnutí finanční podpory z fondu EFG na navrhovaný 

koordinovaný balíček opatření – zahájily poskytování individualizovaných služeb 

dotčeným pracovníkům; 

7. vítá skutečnost, že Francie ještě před získáním dorovnávacích prostředků z EFG 

vytvořila sociální plán, na němž se finančně podílí i společnost MoryGlobal; oceňuje, že 

žádost o pomoc z EFG se netýká opatření podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG, 

konkrétně příspěvků, ale orientuje se na opatření se skutečnou přidanou hodnotou, 

pokud jde o budoucí opětovné začlenění propuštěných pracovníků na trh práce; 

8. konstatuje, že individualizované služby, které mají být spolufinancovány z EFG, 

zahrnují poradenství a vedení poskytované týmem odborných poradců a doplňují 

sociální plán a smlouvu o profesním zabezpečení financované francouzským státem na 

pomoc pracovníkům při návratu do zaměstnání; konstatuje, že tři smluvní partneři 

provozující tým odborných poradců jsou ti, kteří poskytovali služby pracovníkům 

propuštěným podnikem Mory-Ducros; očekává, že Komise a francouzské orgány budou 

důsledně dodržovat zásadu, podle níž jsou platby agenturám hrazeny na základě 

dosažených výsledků; 

9. konstatuje, že smluvní partneři (BPI, Sodie a AFPA Transitions) budou propuštěným 

pracovníků pomáhat nalézt řešení, jak zůstat na trhu práce a najít nové zaměstnání, a to 

prostřednictvím individualizovaných služeb, jako jsou společná a individuální 

informační setkání, přechod do nového zaměstnání a doprovodné služby při hledání 

nových pracovních míst; 

10. domnívá se, že pracovníkům ve věkové skupině 55 až 64 let ve větší míře hrozí 

dlouhodobá nezaměstnanost a vyloučení z trhu práce, což by mohlo případně vést i k 

sociálnímu vyloučení; domnívá se proto, že tito pracovníci, kteří tvoří přes 19 % 

předpokládaných příjemců pomoci a na něž by se měla navrhovaná opatření vztahovat, 

mají specifické potřeby, pokud jde o poskytování individualizovaného přístupu v 

souladu s článkem 7 nařízení o EFG; 

11. bere na vědomí, že Francie uvedla, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb 

byl vypracován po konzultaci se zástupci cílových příjemců a sociálními partnery; 

12. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného 

                                                 
1  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/738 ze dne 29. dubna 2015 o 

uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost 
EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Francie) (Úř. věst. L 117, 8.5.2015, s. 47). 



 

 

balíčku individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a 

požadované dovednosti a měl by být v souladu s přechodem k udržitelnému 

hospodářství účinně využívajícímu zdroje; vítá, že Francie poskytla veškeré nezbytné 

záruky, že navrhované akce budou doplňovat akce financované ze strukturálních fondů 

za účelem společné činnosti zaměřené na přizpůsobení se globálním výzvám, aby se 

dosáhlo udržitelného hospodářského růstu, jak zdůraznilo hodnocení evropského 

provádění Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 2007–20141; 

13. konstatuje, že smluvní partneři provozující tým odborných poradců jsou ti samí, kteří 

poskytovali služby pracovníkům propuštěným podnikem Mory-Ducros; vyzývá Komisi, 

aby vypracovala hodnocení nákladové efektivity podpory, která je v současnosti 

poskytována pracovníkům propuštěným z podniku Mory-Ducros, neboť stávající žádost 

navazuje na žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros a individualizované služby 

poskytují titíž smluvní partneři; 

14. bere v potaz citlivý charakter specifického trhu práce, neboť Francie má nejvyšší podíl 

ze zemí EU-28, pokud jde o přidanou hodnotu v rámci odvětví služeb pozemní dopravy; 

15. konstatuje, že francouzské orgány potvrdily, že navrhované akce neobdržely finanční 

podporu z jiných fondů nebo finančních nástrojů Unie a doplňují opatření financovaná 

ze strukturálních fondů; 

16. opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG doplňuje vnitrostátní opatření a nesmí 

nahrazovat akce, za něž jsou odpovědné členské státy nebo podniky; 

17. oceňuje, že Komise zavedla v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování 

prostředků zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového 

časového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případů; 

18. znovu vyzývá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům 

souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG; 

19. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení; 

20. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a 

aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie; 

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi. 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA 

(2016)558763_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA


 

 

PŘÍLOHA 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 

(žádost Francie – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) 

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 

2016/989.) 


