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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ne da bi se lotili poglobljene presoje globalizacije, je nedvomno, da poleg koristi prinaša tudi 
številne težave. Evropska unija se seveda trudi odzvati s sklopom pobud. Vendar ji obstoječi 
ukrepi in politike ne dovoljujejo, da bi popolnoma odpravila težave, do katerih prihaja. Če 
lahko trdimo, da so najučinkovitejši odziv na spremembe v svetovnih trgovinskih tokovih in 
njihove posledice za delavce predvsem s preventivnimi ukrepi, kot so vlaganja v odpiranje 
novih delovnih mest, podpora in vzpodbude za podjetja, povečanje financiranja znanosti in 
raziskav, večja fleksibilnost na trgu dela in, na nek način, ustvarjanje pogojev za večjo 
evropsko konkurenčnost v svetovnem merilu, je treba pozdraviti nastanek Evropskega sklada 
za prilagoditev globalizaciji (ESPG) in to iz večih razlogov.

Če je namen Komisije med drugim dati pozitiven signal, pokazati, da evropske institucije in 
države članice Unije želijo sodelovati pri reševanju težav, povezanih z razvojem mednarodnih 
izmenjav in posledicami tega razvoja za delavce, se tem prizadevanjem lahko pridružimo. Ob 
tem se moramo zavedati, da so zmogljivosti ESPG omejene, med drugim s tem, da so merila 
in pravila o delovanju sklada pregledna in čim bolj enostavna, tako da bo sklad, kljub 
omejenim sredstvom, še imel določno korist. Med drugim je treba misliti na sklop dejavnikov, 
ki bodo pogojevali delovanje ESPG in na to, kako ga bodo ljudje zaznali. Na primer, 
enakopravnost dostopa, pogojev in enake možnosti za vse države članice (male in velike), 
možnost prejemanja pomoči v primeru težav, ne le za velika, ampak še zlasti za mala in 
srednja podjetja, ki občutijo največja nihanja ter ki so tudi večinska podlaga podjetništva v 
Evropski uniji.

Ti pomisleki so, med drugimi, vzpodbudili spremembe in prilagoditve izvornega besedila 
Komisije v okviru projekta ESPG.
Posebej sporna so merila za upravičenost do pomoči iz ESPG. Predlog Komisije vzbuja skrb, 
da bo brez upoštevanja velikosti posegel v načelo enakopravnega obravnavanja držav članice 
Evropske unije in hkrati podjetij, ki bi lahko prejela pomoč iz ESPG. Treba je upoštevati na 
primer, da 99 % podjetij v Evropski uniji predstavljajo mala in srednja podjetja (MSP) in da 
92 % izmed njih zaposluje manj kot 10 ljudi. Zato se zdi primerno spremeniti merila, na 
podlagi katerih lahko pomoč iz ESPG prejmejo le podjetja z najmanj 1000 zaposlenimi. 
Skupaj z drugimi merili bi ta pogoj majhnim državam članicam Evropske unije, ki so v 
razpravi že izrazile svoje pomisleke, izredno otežil dostop do sklada.

Nič manj sporno ni načelo pomoči ESPG v primeru selitve proizvodnje v tretje države. 
Dejstvo, da se pomoč iz sklada ne bo izplačala v primeru izgube delovnih mest zaradi selitve 
proizvodnje znotraj Evropske unije, pri čemer bodo posledice takšne selitve, do katere pride 
zaradi iskanja ugodnejših pogojev proizvodnje, na las enake, pomeni, da bodo med 
nezaposlenimi nekate skupine prikrajšane. Težave se še poglobijo z naslednji načrtovano 
širitvijo Evropske unije (kmalu Bolgarija in Romunija). Obstaja tveganje, da bodo podjetja 
raje selila proizvodnjo izven Evropske unije, kar vsekakor ni v interesu Unije. Če želimo, da 
ESPG postane sklad za hiter odziv na nepredvidljive in nenadne gospodarske spremembe, 
morajo biti merila enostavna, postopek pridobivanja soglasja in rabe sredstev pa izredno 
kratek. Ta načela je težko vključiti v predlog Komisije, čeprav si odbor ITRE s svojimi 
predlogi sprememb prizadeva prav v tej smeri.

Pripravljavec mnenja meni, da bi moral biti pomemben vidik ustanovitve ESPG in kasneje 
njegove uporabe dejavno sodelovanje ne samo delodajalcev in institucij različnih držav 
članic, ampak tudi socialnih partnerjev. Njihovo mnenje bi bilo po posvetovanju treba 
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vključiti v proces odločanja. Posebno pozornost je treba nameniti skupini delavcev, ki imajo 
zaradi svoje višje starosti resne težave na trgu dela, sploh ker se ta skupina v Evropski uniji 
stalno veča. Posamezniki, stari približno 50 let, težko najdejo delo oziroma do določene mere 
težje spremenijo področje dela. Vseeno se pripravljavcu mnenja ne zdi primerno določiti 
točne starostne meje 50 let, saj se starost posameznikov, ki se soočajo s takšnimi težavami, 
giblje v razponu okrog te številke. Poleg tega je treba upoštevati posebnosti različnih 
poklicev, v katerih delavci veljajo za "starejše" ali "manj uporabne" preden dosežejo običajno 
sprejemljivo starostno mejo. Namen predlogov sprememb izovrnega predloga je tudi vključiti 
značilnosti nacionalnih zakonodaj, na primer glede upokojevanja.

Pomemben pogoj za obstoj in pomoč ESPG mora po mnenju pripravljavca mnenja odbora 
ITRE biti tudi podrobna in objektivna presoja delovanja tega instrumenta v odnosu do 
njegovega izhodiščnega cilja ter, ko je potrebno, prilagoditev meril (vključno s povečanjem 
proračunskih sredstev) na podlagi pridobljenih izkušenj, tako da ESPG ne bo postal zgolj 
formalna in birokratska pobuda, ki za države članice Evropske unije in njene državljane ne bo 
imela nobenih koristi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2

(2) ESPG bi moral zagotavljati posebno 
enkratno podporo za olajšanje ponovne 
vključitve delavcev v delovno razmerje na 
območjih ali v sektorjih, ki so jih prizadele 
hude gospodarske motnje.

(2) V Resoluciji Evropskega parlamenta z 
dne 5. julija 2006 o političnem okvirju za 
krepitev proizvodnje EU – za celovitejši 
pristop k industrijski politiki Evropski 
parlament pozdravlja Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji in vztraja, da 
mora delavcem, ki so zaradi globalizacije 
izgubili zaposlitev, pomagati, da si poiščejo 
novo, iz česar sledi, da ESPG zagotavlja
posebno enkratno podporo za olajšanje 
ponovne vključitve delavcev v delovno 
razmerje na območjih, v sektorjih ali trgih 
delovne sile, ki so jih prizadele hude 
gospodarske motnje.

Obrazložitev

Pri glasovanju o poročilu z naslovom "Politični okvir za krepitev proizvodnje EU – za 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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celovitejši pristop k industrijski politiki" (poročevalec: Joan Calabuig Rull), je Parlament 5. 
julija 2006 v točki 33 po spremembi sprejel naslednje besedilo: "Evropski parlament (...) 
pozdravlja Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji".

Predlog spremembe 2
Člen 2, uvodni del

Finančni prispevek iz ESPG bo določen, kjer 
velike strukturne spremembe v svetovnih 
trgovinskih tokovih privedejo do hudih 
gospodarskih motenj, predvsem do 
obsežnega povečanja uvoza v EU, 
postopnega padca tržnega deleža EU v 
nekem sektorju ali preselitve proizvodnje v 
tretje države, kar povzroči: 

Finančni prispevek iz ESPG bo določen, kjer 
velike strukturne spremembe v svetovnih 
trgovinskih tokovih privedejo do hudih 
gospodarskih motenj, predvsem do 
obsežnega povečanja uvoza v EU, 
postopnega padca tržnega deleža EU v 
nekem sektorju ali preselitve proizvodnje v 
tretje države ali v drugo državo članico 
Evropske unije, v kateri je delovna sila 
cenejša, kar povzroči: 

Obrazložitev

Komisija bi lahko s predlaganim merilom vzpodbudila podjetja k selitvi svojih dejavnosti v 
tretje države, namesto v države članice Evropske unije, kar je v nasprotju s politiko Unije. 
Odločitev, da se pomoč iz sklada izplača le za selitve proizvodnje izven Unije, bi se lahko 
delavcem, ki so izgubili delo zaradi selitve proizvodnje ali prestrukturiranja znotraj Unije, 
zdela krivična. S sprejetim merilom bi morali upoštevati razlike med državami članicami 
Evropske unije na gospodarski ravni in priprave na naslednje širitve Unije.

Predlog spremembe 3
Člen 2, točka (a)

(a) vsaj 1 000 presežnih delavcev v podjetju, 
vključno z delavci, ki postanejo presežni pri 
dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni 
fazi, v regiji, kjer je brezposelnost, merjena 
po ravni NUTS III, višja od povprečja EU 
ali države;

(a) vsaj 250 presežnih delavcev v podjetju, 
vključno z delavci, ki postanejo presežni pri 
dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni 
fazi ali pri ponudniku storitev, v regiji, kjer 
je brezposelnost, merjena po ravni NUTS 
III, višja od povprečja EU ali države;

Obrazložitev

Zdi se, da je pogoj 1000 presežnih delavcev težko izpolniti, če nameravamo spoštovati 
enakopravnost dostopa malih in srednjih podjetij. Sicer pa je to merilo prav tako preveč 
omejujoče za manjše države članice Evropske unije.

Predlog spremembe 4
Člen 2, točka (b)
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(b) vsaj 1 000 presežnih delavcev v obdobju 
6 mesecev v enem ali več podjetjih v 
sektorju, merjeno po ravni NACE 2, ki 
pomeni vsaj 1 % regionalne zaposlenosti, 
merjeno po ravni NUTS II.

(b) vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju 6
mesecev v enem ali več podjetjih v sektorju, 
merjeno po ravni NACE 2, ki pomeni vsaj 
0,5 % regionalne zaposlenosti, merjeno po 
ravni NUTS II.

Obrazložitev

Zdi se, da je pogoj 1000 presežnih delavcev težko izpolniti, če nameravamo spoštovati 
enakopravnost dostopa malih in srednjih podjetij. Sicer pa je to merilo prav tako preveč 
omejujoče za manjše države članice Evropske unije. Sredstva iz ESPG bi morala predvsem 
prispevati k reševanju razmer v regijah, ki jih je brezposelnost najbolj prizadela, tako da bi 
preprečili poglobljevanje razlik med regijami.

Predlog spremembe 5
Člen 3, točka (a)

(a) aktivnimi ukrepi na trgu dela, kakor so 
pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno 
usmerjanje, prilagojeno usposabljanje in 
prekvalificiranje, vključno s spretnostmi ter 
znanji informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, pomočjo pri iskanju nove 
zaposlitve in spodbujanjem podjetništva ali 
pomočjo za samozaposlitev; 

(a) aktivnimi ukrepi na trgu dela, kakor so 
pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno 
usmerjanje, prilagojeno usposabljanje, 
izboljšanje kvalifikacij in prekvalificiranje, 
vključno s spretnostmi ter znanji 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, pomočjo pri iskanju nove 
zaposlitve in spodbujanjem podjetništva ali 
pomočjo za samozaposlitev, skupaj s 
spremljevalnimi ukrepi; 

Obrazložitev

Aktivnim ukrepom je pomembno dodati spremljevalne ukrepe, na primer varstvo otrok v 
primeru poklicneg usposabljanja in prekvalificiranja delavcev, zlasti za ženske in starše 
samohranilce. Izboljšanje kvalifikacij je pogosto cenejše kot prekvalificiranje, trg dela pa ga 
zahteva, recimo v primero tehničnih sektorjev.

Predlog spremembe 6
Člen 3, točka (b)

(b) posebnimi časovno omejenimi 
varstvenimi dodatki za zaposlene, kakor so 
nadomestila za iskanje zaposlitve, 
dohodkovna podpora za posameznike, ki 
sodelujejo v dejavnostih usposabljanja, in 
začasnimi dodatki k plači za delavce v 
starosti vsaj 50 let, ki so se pripravljeni 
vrniti na trg dela za nižjo plačo.

(b) posebnimi časovno omejenimi 
varstvenimi dodatki za zaposlene, kakor so 
nadomestila za iskanje zaposlitve, 
dohodkovna podpora za posameznike, ki 
sodelujejo v dejavnostih usposabljanja, in 
začasnimi dodatki k plači za starejših
delavcev, ob upoštevanju značilnosti 
različnih poklicev in nacionalnih 
posebnosti.
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Obrazložitev

Ne bi se smelo vzpodbujati delavcev, da se na trg dela vrnejo za manjšo plači v zameno za 
začasne dodatke k plači, ki dolgoročno nimajo nobenih obetov. Ni primerno določiti natančne 
starostne meje (50 let), ker je razpon starosti, v kateri se delavci srečuje s težavami na trgu 
dela, večji in odvisen od značilnosti posameznih poklicev in nacionalnih posebnosti.

Predlog spremembe 7
Člen 5, odstavek 1

1. Država članica vlogo za prispevek iz 
ESPG predloži Komisiji v roku 10 tednov od 
datuma, ko so izpolnjeni pogoji za 
pridobivanje pomoči ESPG iz člena 2. 

1. Ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev 
pomoči iz ESPG iz člena 2, država članica 
takoj obvesti Komisijo in predloži vlogo za 
prispevek iz ESPG (črtano) v roku 10 
tednov od datuma, ko so izpolnjeni pogoji za 
pridobivanje pomoči ESPG iz člena 2.  

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe nameravamo pospešiti pripravi in nato omogočiti hitro 
posredovanje EPSG, kar je v skladu s ciljem sklada omogočiti hitri odziv na globalne 
spremembe svetovnih trgovinskih tokov. Omogočil se bo tudi boljši pregled nad celotnim 
zneskom finančnih sredstev, ki jih bo treba sprostiti iz sklada.

Predlog spremembe 8
Člen 5, odstavek 2, točka (f)

(f) postopke, upoštevane pri posvetovanju s 
socialnimi partnerji; 

(f) postopke, upoštevane pri posvetovanju s 
socialnimi partnerji, ter tudi njihova 
stališča; 

Obrazložitev

S predlogom spremembe se okrepi vloga socialnih partnerjev in se še bolj vzpodbudi njihov 
interes, tako da postanejo odgovorni v procesu odločanja in delitev sredstev iz ESPG.

Predlog spremembe 9
Člen 6, odstavek 2

2. Pomoč iz ESPG dopolnjuje ukrepe držav 
članic na državni, regionalni in lokalni ravni.

2. Pomoč iz ESPG dopolnjuje ukrepe držav 
članic na državni, regionalni in lokalni ravni 
ter strukturno pomoč iz drugih finančnih 
instrumentov Skupnosti.
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Obrazložitev

Izvorno besedilo premalo upošteva cilj ESPG, ki je dopolnjevanje obstoječih politik in 
finančnih instrumentov Skupnosti, katerih namen je odziv na dogajanja v svetovnem 
gospodarstvu.

Predlog spremembe 10
Člen 8, odstavek 1

1. Na pobudo Komisije se lahko ESPG v 
okviru zgornje meje 0,35 % finančnih 
sredstev, ki so na voljo za navedeno leto, 
uporabi za financiranje dejavnosti 
spremljanja, informiranja, upravne in 
tehnične podpore, revizije, nadzora in 
vrednotenja, potrebnih za izvajanje te 
uredbe.

1. Na pobudo Komisije se lahko ESPG v 
okviru zgornje meje 0,30 % finančnih 
sredstev, ki so na voljo za navedeno leto, 
uporabi za financiranje dejavnosti 
spremljanja, informiranja, upravne in 
tehnične podpore, revizije, nadzora in 
vrednotenja, potrebnih za izvajanje te 
uredbe.

Obrazložitev

Predlagana zgornja meja se zdi previsoka, če upoštevamo, da znesek tehnične pomoči 
Evropske komisije za prihodnja leta znaša 0,25 % iz strukturnega sklada in 0,20 % iz 
solidarnostnega sklada.

Predlog spremembe 11
Člen 10, odstavek 1

1. Komisija na podlagi ocene, izvedene v 
skladu s členom 5(5), predvsem ob 
upoštevanju števila presežnih delavcev, 
predlaganih ukrepov in predvidenih stroškov 
čim prej določi znesek finančnega prispevka, 
ki se izplača, če sploh, glede na omejitve 
sredstev, ki so na voljo.

1. Komisija na podlagi ocene, izvedene v 
skladu s členom 5(5), predvsem ob
upoštevanju števila presežnih delavcev, 
predlaganih ukrepov in predvidenih stroškov 
v najkrajšem možnem času in najkasneje 6 
tednov po prejemu vloge, ki izpolnjuje 
pogoje iz člena 5(2), določi znesek 
finančnega prispevka, ki se izplača, če sploh, 
glede na omejitve sredstev, ki so na voljo.

Znesek ne sme preseči 50 % celotnega 
zneska predvidenih stroškov iz člena 5(2)(d).

Znesek ne sme preseči 70 % celotnega 
zneska predvidenih stroškov iz člena 5(2)(d).

Obrazložitev

Ker gre za pomoč Evropske unije, ki je namenjena državam članicam za nujno reševanje 
posledic sprememb trgovinskih tokov, države članice, sploh tiste manjše, ne bodo vedno imele 
takoj razpoložljivih proračunskih sredstev, potrebnih za sofinanciranje. Določitev najdaljšega 
roka za odločitev Komisije služi pospeševanju postopka obravnave vloge za pomoč iz ESPG.
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Predlog spremembe 12
Člen 12, odstavek 2

2. Komisija predloge v svežnjih predloži
proračunskemu organu.

2. Komisija predloge v svežnjih lahko v 
utemeljenih primerih predloži
proračunskemu organu.

Vsako leto 1. julija ostane na voljo ena 
četrtina letnega največjega zneska ESPG, da 
se zadostijo potrebe do konca leta.

Vsako leto 1. septembra ostane na voljo ena 
četrtina letnega največjega zneska ESPG, da 
se zadostijo potrebe do konca leta.

Obrazložitev

Predložitev predlogov v svežnjih brez utemeljitve lahko po nepotrebnem podaljša postopke 
sprejetja in posledično nakazila finančne pomoči, kar je v nasprotju s cilji ESPG. Sklad je 
instrument za hitri odziv na spremembe svetovnih trgovinskih tokov. S preložitvijo roka na 1. 
september se bo zagotovilo, da je na koncu koledarskega leta na razpolago v ESPG še zadosti 
sredstev.


