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Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: 

žádost EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se 

globalizaci (žádost Finska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-

0193/2017 – 2017/2098(BUD)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2017)0322 – C8-0193/2017), 

– 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 (IIA), a zejména na bod 13 této dohody, 

– s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IIA 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 (A8-0278/2017), 

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 pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání, 

by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji; 

                                                 
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. 



 

 

C. vzhledem k tomu, že Finsko podalo podle kritérií pro pomoc stanovených v čl. 4 odst. 

1) písm. a) nařízení o EFG žádost EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 o finanční příspěvek 

z fondu EFG v souvislosti s propuštěním 1 248 pracovníků ze společnosti Microsoft 

Mobile Oy a 11 z jeho dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedené společnosti 

ve Finsku činnými v daném hospodářském odvětví, jež se v rámci klasifikace NACE 

Revize 2 řadí do oddílu 62 (Programování, poradenství a ostatní činnosti v oblasti 

informačních technologií);  

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

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

výši 3 520 080 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 5 559 300 EUR; 

2. konstatuje, že Finsko podalo žádost dne 1. února 2017 a poté, co dodalo doplňující 

informace, Komise dokončila své posouzení dne 21. června 2017; 

3. připomíná, že společnost Microsoft získala podnikatelské aktivity v oblasti mobilních 

telefonů společnosti Nokia a že v roce 2014 vznikla společnost Microsoft Mobile Oy; 

konstatuje, že zhruba 4 700 zaměstnanců společnosti Nokia bylo převedeno do 

společnosti Microsoft Mobile Oy ve Finsku; 

4. podotýká, že hlavním důvodem propouštění ve společnosti Microsoft Mobile Oy je 

světová konkurence v odvětví mobilních telefonů a z toho plynoucí ztráta tržního podílu 

společnosti Microsoft Mobile Oy (a jejího operačního systému založeného na 

Windows); poznamenává, že k tomuto snížení došlo i přesto, že společnost Microsoft 

Mobile Oy uvedla na trh nové mobilní přístroje a investovala do designu, komponentů 

a marketinku; 

5. s politováním poukazuje na problémy, kterým čelí výrobci mobilních telefonů z EU; 

domnívá se, že je třeba nabídnout vhodnou podporu, aby dotčení pracovníci měli 

možnost se rekvalifikovat tak, aby měli lepší výchozí situaci a větší šanci nalézt 

pracovní místo v souvisejících nebo rozvíjejících se průmyslových odvětvích; 

6. konstatuje, že propouštění je spojeno s přesunem výroby mobilních přístrojů do zemí 

s nižšími mzdami; podotýká, že vedoucí postavení v rámci hospodářské soutěže 

v oblasti výroby chytrých telefonů získali výrobci se sídlem v USA a Asii, kteří 

používají operační software Android a iOS; 

7. konstatuje, že v dotčených regionech Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi a Etelä-Suomi již 

došlo k rozsáhlému propouštění z podniků v odvětví elektroniky a softwaru a že regiony 

Länsi-Suomi a Etelä-Suomi mají vysokou regionální míru nezaměstnanosti (14,6 % 

a 17,5 % pracovní síly); podotýká, že se těchto opatření podle očekávání zúčastní 1000 

z 1 248 propuštěných pracovníků, kteří mají na příspěvek z EFG nárok; 

8. konstatuje, že 92,5 % cílových příjemců je ve věku 30 až 54 let a že mnoho 

propuštěných pracovníků je vysoce vzdělaných; podotýká, že míra nezaměstnanosti 

osob s vysokou úrovní vzdělání ve všech třech uvedených regionech vzrostla; je 

znepokojen již tak obtížnou situací, ve které se nacházejí nezaměstnaní vysoce 

kvalifikovaní a vzdělaní lidé, jejichž vyhlídky na zaměstnání by měly být tradičně 

dobré; 

9. konstatuje, že Finsko plánuje šest druhů opatření: i) opatření pro vedení (koučování) 

pracovníků a další přípravná opatření, ii) služby v oblasti zaměstnanosti a podnikání, iii) 

odborná příprava, iv) granty pro začínající podniky, v) dotace mezd a vi) příspěvky na 

výdaje spojené s cestovným a ubytováním; konstatuje, že tato opatření představují 

aktivní opatření na trhu práce; konstatuje, že na kontrolu a podávání zpráv jsou 



 

 

přiděleny dostatečné prostředky; 

10. konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou tvořit 26,74 % z celkového balíčku 

individualizovaných opatření, takže nebyla využita maximální 35 % výše stanovená 

v nařízení o EFG, a že tato opatření jsou podmíněna aktivním zapojením cílových 

příjemců do hledání zaměstnání nebo odborné přípravy; 

11. zdůrazňuje význam aktivních opatření na trhu práce financovaných z EFG; poukazuje 

na to, že v předchozích případech podpory z EFG se velice osvědčilo poskytování 

služeb prostřednictvím osobního kontaktu s propuštěnými pracovníky; 

12. vítá využívání služeb sítě EURES k předávání informací o pracovních příležitostech 

v zahraničí finským uchazečům o zaměstnání; vítá skutečnost, že finské orgány vybízejí 

propuštěné pracovníky k tomu, aby plně využívali svého práva na volný pohyb; 

13. je si vědom skutečnosti, že vzdělávací opatření financovaná z EFG budou doplňovat 

opatření financovaná fondem zřízeným danou společností s cílem napomoci bývalým 

zaměstnancům při zakládání malých podniků v oblasti IT a jiných odvětvích; tuto 

iniciativu vítá; 

14. vítá skutečnost, že finské orgány dne 12. července 2016 – tedy se značným předstihem 

před podáním žádosti o podporu z fondu EFG pro navrhovaný koordinovaný soubor 

opatření – zahájily poskytování individualizovaných služeb cílovým příjemcům; 

15. vítá konzultace se zúčastněnými stranami, včetně zástupců středisek pro hospodářský 

rozvoj („centra ELY“), úřadů pro zaměstnanost a hospodářský rozvoj („úřady TE“) 

v dotčených regionech, společnosti Microsoft, dále sdružení finských technologických 

odvětví („Technology Industries of Finland“), odborové organizace „Trade Union Pro“, 

unie finských inženýrů „Union of Professional Engineers in Finland“ a Finské agentury 

pro financování inovací; 

16. připomíná, že podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb 

podporovaných z fondu EFG by měla předjímat perspektivy budoucího trhu práce 

a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem k udržitelnému 

hospodářství, které účinně využívá zdroje; 

17. uznává, že předmětná žádost je pokračováním série předchozích žádostí z Finska 

v souvislosti s úpadkem společnosti Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 

FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 

FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft a EGF/2016/008 FI/Nokia 

Network Systems); 

18. poznamenává, že v současné době probíhá intervence (EGF/2016/001 FI/Microsoft) 

zaměřená na podporu zaměstnanců propuštěných ze společnosti Microsoft již dříve; 

zdůrazňuje, že se v případě cílových příjemců podle tohoto návrhu jedná o jiné 

příjemce, než jsou příjemci v rámci výše uvedeného případu; 

19. konstatuje, že finské orgány poskytly záruky, že navrhovaná opatření nebudou čerpat 

finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli 

dvojímu financování a že navrhovaná opatření budou doplňovat opatření financovaná 

prostřednictvím strukturálních fondů; 

20. 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 balíčku, bude 

přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu 



 

 

podnikatelskému prostředí; 

21. 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; konstatuje, že Finsko potvrdilo, 

že prostředky z EFG tato opatření nenahradí; 

22. žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s žádostmi 

o pomoc z EFG; 

23. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení; 

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

a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie; 

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



 

 

PŘÍLOHA 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě 

žádosti z Finska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 

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

2017/1600.) 


