
 

 

Evropski parlament 
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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2017)0025 

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga 

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2017 o predlogu sklepa 

Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev 

globalizaciji na podlagi vloge Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail 

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0742 

– C8-0018/2017), 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 

decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in 

razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/20061 (uredba o ESPG), 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20202, zlasti člena 12, 

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med 

Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 

proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju3, zlasti točke 13, 

– ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega 

sporazuma z dne 2. decembra 2013, 

– ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, 

– ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0036/2017), 

A. ker je Unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo 

delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih 

trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč 

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



 

 

pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela; 

B. ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim 

hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in 

Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju 

medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje 

sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG); 

C. ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, 

da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije 

določi kot 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz 

ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša 

postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg 

upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev 

lastnega podjetja; 

D. ker je Nizozemska vložila vlogo EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail za 

finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem 

sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE po reviziji 2 (Trgovina na drobno, razen z 

motornimi vozili), v glavnem v regiji Drenthe (NL13) in Overijssel (NL21) na ravni 

2 NUTS, in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 800 izmed 1096 presežnih delavcev, 

upravičenih do prispevka iz ESPG; 

E. ker je bila vloga vložena v okviru merila za pomoč iz člena 4(1)(b) uredbe o ESPG, ki 

zahteva vsaj 500 delavcev, ki so postali presežni v referenčnem obdobju devetih 

mesecev v podjetju, ki deluje v isti gospodarski panogi na ravni oddelka NACE po 

reviziji 2 in se nahaja v dveh sosednjih regijah na ravni NUTS 2 v državi članici; 

F. ker je v zadnjih nekaj letih prišlo do znatnih sprememb v zaupanju potrošnikov, kot sta 

upad prodaje v srednjem cenovnem razredu in vedno večja priljubljenost spletnega 

nakupovanja; ker sta razvoj novih trgovskih območij v številnih nizozemskih mestih 

zunaj mestnih središč in izguba zaupanja potrošnikov v gospodarstvo1 tudi negativno 

vplivala na položaj konvencionalnega sektorja prodaje na drobno; 

G. ker Nizozemska trdi, da je nizozemski finančni sektor kot svetovni akter zavezan 

mednarodnim pravilom, tudi pravilom za finančne rezerve, in da imajo banke 

posledično zaradi spoštovanja novih mednarodnih standardov na razpolago manj 

sredstev za financiranje gospodarstva kot prej; 

H.  ker je med 1. avgustom 2015 in 1. majem 2016 v regijah Drenthe in Overijssel na 

Nizozemskem v sektorju prodaje na drobno izgubilo zaposlitev 1096 delavcev; 

I. ker maloprodajne in veleprodajne storitve sicer zagotavljajo 11 % BDP Unije in 15 % 

vseh delovnih mest v Uniji, vendar je v tem sektorju še vedno čutiti posledice krize; 

1. se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(b) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je 

zato Nizozemska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 

1 818 750 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3 031 250 EUR;  

2. je seznanjen, da je Nizozemska vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložila 

                                                 
1  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw


 

 

12. julija 2016, Komisija pa je oceno dokončala 29. novembra 2016 in Parlament 

obvestila 23. januarja 2017; 

3. ugotavlja, da je bilo za sektor trgovine na drobno, razen z motornimi vozili, vloženih 

šest vlog ESPG, vse pa so povezane s svetovno finančno in gospodarsko krizo1; 

4. ugotavlja, da je slab gmotni položaj večjih veleblagovnic onemogočal vlaganje v druge 

modele trgovine, da bi se dosegle potrebne spremembe in ponovno pridobila 

konkurenčnost; 

5. poudarja, da na Nizozemskem trg dela počasi okreva po krizi in da je v nekaterih 

sektorjih še vedno čutiti njene posledice, drugi sektorji, kot je trgovina na drobno, pa so 

začeli šele pred kratkim močno čutiti posledice finančne in gospodarske krize; 

6. ugotavlja, da je bilo v nizozemskem sektorju prodaje na drobno v zadnjih nekaj mesecih 

zabeleženih veliko odpuščanj, pri čemer glavne veleblagovnice v sektorju trpijo zaradi 

stečajev, zaradi česar je bilo v obdobju 2011–2015 skupaj odpuščenih 27 0522 delavcev; 

z obžalovanjem ugotavlja, da je količina blaga v sektorju prodaje na drobno sledila 

temu vzorcu ter z -2 % v letu 2011 padla na -4 % v letu 2013, pri čemer so nakupi še 

vedno 2,7 % pod ravnjo iz leta 20083; 

7. poudarja, da sektor prodaje na drobno zagotavlja precejšen delež delovnih mest (17–

19 %) v regijah na ravni NUTS 2 Drenthe in Overijssel; ugotavlja, da se je od začetka 

krize v stečaju znašlo 5200 maloprodajnih trgovin, večje veleblagovnice pa so bile 

prizadete šele pred kratkim; obžaluje, da se je med januarjem 2015 in marcem 2016 tudi 

zaradi tega število prejemnikov nadomestila za brezposelnost v sektorju prodaje na 

drobno v teh regijah povečalo za 34614; 

8. obžaluje, da so najbolj prizadeti mlajši delavci, pri čemer je 67,1 % upravičencev starih 

manj kot 30 let; 

9. poudarja dolgo obdobje, ki so ga upravičenci preživeli brez dela, pri čemer niso bili 

vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, pa tudi več kot enoletno obdobje med 

datumom zadnjega odpuščanja (1. maj 2016) in trenutkom, ko bo država članica 

prosilka začela prejemati podporo iz ESPG; 

10. priznava, da je Nizozemska navedla, da je bila vloga, zlasti usklajeni sveženj 

prilagojenih storitev, pripravljena v posvetovanju z deležniki, socialnimi partnerji ter 

predstavniki sektorja prodaje na drobno in ustreznih regij; 

                                                 
1  EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, 

COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; 
EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs 
Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210. 

2  http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-
retailketens-en-winkels 

3  Pogled na porabo, Gospodarski urad ABN-AMRO, Mathijs Deguelle in Nico Klene. 
Razvoj obsega prodaje sektorja prodaje na drobno. 24. januar 2014. Napovedi za sektor 
prodaje na drobno, Gospodarski urad ABN-AMRO, Sonny Duijn, odstavek 1. 22. 
januar 2016. 

4  Podatki UWV, april 2016. 

http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels
http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels


 

 

11. ugotavlja, da vloga ne vključuje nobenega nadomestila ali spodbude iz točke (b) 

člena 7(1) uredbe o ESPG; pozdravlja odločitev o omejitvi stroškov tehnične pomoči na 

4 % vseh stroškov, preostalih 96 % pa bo treba uporabiti za sveženj prilagojenih 

storitev; 

12. poziva Komisijo, naj preuči nove načine za zmanjšanje zamude pri zagotavljanju 

podpore iz ESPG s pomočjo omejitve birokratskih postopkov pri obravnavi vlog; 

13. ugotavlja, da prilagojene storitve, ki se sofinancirajo iz ESPG, za odpuščene delavce 

vključujejo ocene zmožnosti, potenciala in zaposlitvenih možnosti udeležencev; pomoč 

pri iskanju zaposlitve in individualno spremljanje; prožno „borzo mobilnosti“ za iskalce 

zaposlitve in delodajalce z začasnimi delovnimi mesti; pomoč odpuščenim delavcem; 

usposabljanje in preusposabljanje, vključno s spodbujanjem podjetništva, mentorstvom 

in štipendijami; 

14. želi spomniti, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi 

usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki bodo podprte s sredstvi iz ESPG, predvideti 

razmere na trgu dela ter potrebna znanja in spretnosti v prihodnosti in da bi moral biti 

sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo 

vire; 

15. ugotavlja, da so nizozemske oblasti zagotovile, da predlagani ukrepi ne bodo prejeli 

finančne podpore iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, preprečeno bo 

dvojno financiranje, ti ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih 

skladov, pogoji, določeni v nacionalni zakonodaji in zakonodaji Unije o kolektivnem 

odpuščanju, pa se bodo spoštovali; 

16. opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem 

ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; 

pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le 

potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju; 

17. ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so 

odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov 

za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev; 

18. poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami 

za sredstva ESPG; 

19. odobri sklep, priložen tej resoluciji; 

20. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter 

poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije; 

21. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in 

Komisiji. 



 

 

PRILOGA 

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (na podlagi vloge 

Nizozemske – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) 

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 

2017/559.) 

 


