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Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0548 – C8-

0392/2018), 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 

17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a 

o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/20061 (ďalej len „nariadenie o EGF“), 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, 

ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20202, a najmä na jeho 

článok 12, 

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 

parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 

otázkach a riadnom finančnom hospodárení 3 (ďalej len „MID z 2. decembra 2013“), a 

najmä na jej bod 13, 

– so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013, 

– so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, 

– so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj, 

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0294/2018), 

A. keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú 

podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855. 
2  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884. 
3  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. 



 

 

v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, 

a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní na trh práce; 

B. keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná 

dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie; 

C. keďže Holandsko podalo žiadosť EGF/2018/001 NL/Finančné služby o finančný 

príspevok z fondu EGF ako reakciu na prepustenie 1 324 pracovníkov v hospodárskom 

sektore klasifikovanom v rámci divízie 64 NACE Revízia 2 (Finančné služby okrem 

poistenia a dôchodkového zabezpečenia) v regiónoch úrovne 2 NUTS NL12 – Frízsko, 

NL13 – Drenthe a NL21 – Overijssel v Holandsku, pričom išlo o prvú žiadosť podanú v 

tomto hospodárskom sektore od založenia EGF; 

D. keďže žiadosť je založená na intervenčných kritériách v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) 

nariadenia o EGF, podľa ktorého je potrebných aspoň 500 pracovníkov, ktorí boli 

prepustení v referenčnom období deviatich mesiacov v podnikoch, ktoré fungujú v 

rovnakom hospodárskom sektore vymedzenom ako divízia NACE Revízia 2 a 

nachádzajú sa v jednom regióne alebo dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako 

regióny úrovne 2 NUTS v členskom štáte; 

1. súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF sú 

splnené a že Holandsko má podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok 

1 192 500 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 1 987 500 EUR; 

2. konštatuje, že holandské orgány podali žiadosť 23. februára 2018 a že na základe 

dodatočných informácií, ktoré poskytlo Holandsko, Komisia 20. júla 2018 dokončila 

svoje hodnotenie a 20. augusta 2018 o tom informovala Európsky parlament; 

3. berie na vedomie tvrdenia Holandska, že prepúšťanie je spojené s celosvetovou 

finančnou a hospodárskou krízou, ako aj vplyv tejto krízy na služby a fungovanie 

holandských bánk; uznáva, že v dôsledku nízkych úrokových sadzieb, ktoré boli 

zavedené v reakcii na finančnú krízu, prísnejších regulačných podmienok, výrazného 

úpadku na trhu s hypotekárnymi úvermi a poklesu v poskytovaní úverov malým a 

stredným podnikom (MSP) došlo k znižovaniu ziskovosti a vznikla naliehavá potreba 

zníženia nákladov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že banky preto znížili počet 

zamestnancov, a to najmä zatvorením regionálnych pobočiek a transformáciou na 

elektronické bankovníctvo; 

4. uznáva, že hoci v posledných rokoch došlo k určitému ozdraveniu, poskytovanie úverov 

na hypotekárnom trhu zostáva nižšie ako pred finančnou krízou; 

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že finančné sektory v ďalších členských štátoch čelia 

podobným tlakom; uznáva, že v niektorých prípadoch sa prepúšťanie môže rozložiť na 

príliš dlhé obdobie, aby sa splnili kritériá EGF; vyzýva však vlády členských štátov, aby 

zvážili, či by EGF mohol zohrať užitočnú úlohu tým, že umožní zamestnancom 

prispôsobiť sa týmto zmenám; 

6. pripomína, že sa očakáva, že prepúšťanie, ku ktorému došlo v 20 podnikoch v 

holandskom bankovom sektore, bude mať veľmi nepriaznivý vplyv na miestne 

hospodárstvo, že  miera nezamestnanosti vo všetkých troch regiónoch, na ktoré sa 

žiadosť vzťahuje (Frízsko, Drenthe a Overijssel), je vyššia ako celoštátny priemer a že 



 

 

dôsledkom prepúšťania je aj to, že je veľmi ťažké pracovníkov opätovne zamestnať 

vzhľadom na nedostatok pracovných miest, nízku úroveň ich vzdelania a vysoký počet 

uchádzačov o zamestnanie; 

7. poznamenáva, že žiadosť sa týka 1 324 prepustených pracovníkov; pýta sa však, prečo 

sa navrhované opatrenia zameriavajú len na 450 z nich; poukazuje na to, že väčšina 

prepustených pracovníkov sú ženy (59 %), ktoré pracujú v administratívnych funkciách 

alebo ako recepčné; ďalej konštatuje, že 27 % prepustených pracovníkov má viac ako 

55 rokov; uznáva v tejto súvislosti, že aktívne opatrenia na trhu práce spolufinancované 

z EGF môžu zvýšiť šance týchto rizikových skupín opätovne sa začleniť na trh práce;  

8. víta rozhodnutie Holandska zamerať pomoc na zraniteľné skupiny a pomôcť ľuďom pri 

zmene povolania, sektora alebo regiónu vrátane odbornej prípravy pre maloobchodný 

sektor a nových profesijných profilov, ako napríklad doprava, IT služby a technické 

povolania, ktoré ponúkajú viac pracovných príležitostí; 

9. poznamenáva, že Holandsko plánuje sedem typov opatrení pre prepustených 

pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) úvodný pohovor, ii) pomoc pri 

hľadaní práce, iii) fond mobility, iv) odborná príprava a poradenstvo na podporu 

podnikania, v) odborná príprava a rekvalifikácia, vi) pomoc pri preradení na iné miesto, 

vii) grant na podporu podnikania; 

10. berie na vedomie, že fond mobility predstavuje takmer 30 % z celkového balíka 

personalizovaných služieb; chápe, že to zahŕňa poradenstvo pre osoby, ktoré by inak 

mali problém nájsť si zamestnanie; 

11. uznáva, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný na základe 

konzultácií so zainteresovanými stranami a sociálnymi partnermi, ako napríklad 

Holandským bankovým združením (NVB), Holandskou federáciou odborových zväzov 

(FNV) a Národnou kresťanskou federáciou odborových zväzov (CNV);  

12. zdôrazňuje, že holandské orgány potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia 

nedostávajú pomoc z iných fondov ani finančných nástrojov Únie;  

13. opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa 

vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na 

reštrukturalizáciu podnikov alebo sektorov; 

14. vyzýva Komisiu, aby vnútroštátne orgány nabádala, aby v budúcich návrhoch uvádzali 

podrobnejšie informácie o sektoroch, ktoré majú vyhliadky na rast, a mohli by preto 

poskytnúť ľuďom prácu, a aby zbierali potvrdené údaje o dosahu financovania z EGF 

vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia na trh práce 

dosiahnutej vďaka EGF;  

15. pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka 

personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce 

a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom 

na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné; 

16. opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom 

súvisiacim s prípadmi EGF; 



 

 

17. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

18. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a 

aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie; 

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii. 



 

 

PRÍLOHA 

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

o mobilizácii prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na 

základe žiadosti z Holandska – EGF/2018/001 NL/Finančné služby 

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 

2018/1675.) 

 


