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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu 
na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody 
zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej 
disciplíne a riadnom finančnom hospodárení
(KOM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0515 –
C7-0208/2009),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom 
hospodárení1 (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 
z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii2

(nariadenie EGF),

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre zamestnanosť 
a sociálne veci (A7-0000/2009),

A. keďže Európska únia vytvorila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom 
poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých 
štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom 
začleňovaní do trhu práce,

B. keďže v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
prijatým v rámci zmierovacieho zasadnutia zo 17. júla 2008 a s náležitým zreteľom 
na MID zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijatím rozhodnutí o mobilizácii fondu by 
finančná pomoc EÚ prepusteným pracovníkom mala byť dynamická a dostupná čo 
najrýchlejšie a najúčinnejšie,

C. keďže Belgicko a Írsko požiadali o pomoc v prípadoch týkajúcich sa prepúšťania 
v textilnom priemysle v belgických provinciách Východné a Západné Flámsko3

a Limburg4 a v odvetví výroby počítačov v írskych grófstvach Limerick, Clare a North 
Tipperary, ako aj v meste Limerick5,

D. keďže obe žiadosti splnili kritériá oprávnenosti stanovené nariadením EGF,

E. keďže v prípade žiadosti Írska Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci požiadal Komisiu 
o dodatočné informácie,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
3 EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaanderen textiles.
4 EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.
5 EGF/2009/008 IE/Dell.
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1. žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF;

2. pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí 
o mobilizácii fondu a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu 
zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie;

3. zdôrazňuje, že Európska únia by mala využiť všetky svoje prostriedky na riešenie 
následkov globálnej hospodárskej a finančnej krízy; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že EGF 
môže zohrávať kľúčovú úlohu v opätovnom začlenení prepustených pracovníkov do trhu 
práce; 

4. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia EGF by sa malo zaistiť, aby EGF zohrával 
kľúčovú úlohu v opätovnom začlenení jednotlivých prepustených pracovníkov 
do zamestnania; znova zdôrazňuje, že pomoc z EGF nenahrádza opatrenia, za ktoré sú 
podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia 
na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

5. v súvislosti s mobilizáciou EGF varuje Komisiu, aby systematicky nepresúvala platobné 
rozpočtové prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, keďže EGF bol zriadený ako 
samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a termínmi;

6. pripomína, že fungovanie a pridaná hodnota EFG by sa mali posúdiť v kontexte 
všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe 
MID zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu rozpočtového preskúmania viacročného 
finančného rámca na obdobie 2007 – 2013;

7. berie na vedomie, že Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci posúdil návrh Komisie 
a v prípade žiadostí Belgicka nemá výhrady, zatiaľ čo v prípade žiadosti Írska týkajúcej sa 
prípadu Dell požiadal Komisiu o objasnenie;

8. pred prijatím konečného rozhodnutia o právnom a rozpočtovom nástroji zhodnotí 
dôsledky odpovedí Komisie;

9. očakáva od Komisie, že zváži súčasné ťažkosti a že odteraz bude predkladať svoje návrhy 
rozhodnutí o mobilizácii EGF ako samostatné dokumenty: jeden návrh rozhodnutia 
na jednu žiadosť členského štátu;

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

11. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie podpísal spoločne s predsedom Rady 
a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

12. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu s prílohou postúpil Rade a Komisii.
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PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z xx. októbra 2009

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 
Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou 
a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení1, 
a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 
2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii2, a najmä na jeho 
článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:
(1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácií (ďalej len „EGF“) sa zriadil s cieľom 

poskytovať dodatočnú podporu prepúšťaným pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky 
veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich 
opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2) Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený v prípade žiadostí predložených od 1. mája 
2009, aby bola zahrnutá podpora pracovníkov prepustených v dôsledku globálnej 
hospodárskej a finančnej krízy.

(3) Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF s ročným 
stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(4) Belgicko podalo 5. mája 2009 dve žiadosti o mobilizáciu prostriedkov EGF 
v súvislosti s prepúšťaním v textilnom odvetví. Tieto žiadosti spĺňajú požiadavky 
na stanovenie finančných príspevkov tak, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) 
č. 1927/2006, a preto Komisia navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 9 198 874 EUR.

(5) Írsko podalo 29. júna 2009 žiadosť o mobilizáciu prostriedkov EGF v súvislosti 
s prepúšťaním v odvetví výroby počítačov. Táto žiadosť spĺňa požiadavky 
na stanovenie finančných príspevkov tak, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) 
č. 1927/2006, a preto Komisia navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 14 831 050 
EUR.

(6) EGF by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti 
so žiadosťami predloženými Belgickom a Írskom,

                                               
1 Ú. v. ES C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Ú v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
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ROZHODLI TAKTO:

Článok 1
V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 sa mobilizuje 
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 24 029 924 EUR
vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2
Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu
predseda predseda
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Všeobecný kontext
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácií (ďalej len „EGF“) sa zriadil s cieľom 
poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych 
zmien v usporiadaní svetového obchodu. 
Podľa ustanovení bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej 
disciplíne a riadnom finančnom hospodárení1 a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/20062 fond 
nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR, ktorú možno čerpať z rezervy pod 
stropom celkových výdavkov predchádzajúceho roka a/alebo zo zrušených viazaných 
rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov okrem prostriedkov, ktoré súvisia 
s okruhom 1b. Príslušné sumy sa zapíšu do rozpočtu ako rezerva hneď, ako budú určené 
dostatočné rezervné rozpätia a/alebo zrušené záväzky.

Čo sa týka postupu na využitie prostriedkov z fondu, Komisia v prípade kladného posúdenia 
žiadosti predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu zároveň s príslušnou 
žiadosťou o presun prostriedkov. Zároveň by sa mohol usporiadať trialóg s cieľom dosiahnuť 
dohodu o využití fondu a požadovaných sumách. Trialóg môže mať zjednodušenú formu.

II. Aktuálny stav: návrh Komisie 
Tento návrh sa týka mobilizácie celkovej sumy 24 029 924 EUR z Európskeho fondu 
na prispôsobenie sa globalizácii v prospech Belgicka a Írska s cieľom financovať pomoc 
prepusteným pracovníkom v textilnom odvetví v Belgicku a v odvetví výroby počítačov 
v Írsku.
Keďže obe žiadosti boli predložené po 1. máji 2009, posudzovali sa na základe nových 
pravidiel stanovených v nariadení č. 546/2009 z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006.

Žiadosť Belgicka je založená na článku 2 písm. b): najmenej 500 prepúšťaných pracovníkov 
v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 
v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II.
Žiadosť Írska je založená na článku 2 písm. a): najmenej 500 prepustených pracovníkov 
v období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov 
prepustených u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov.

Belgické žiadosti EGF/2009/004/BE/Oost en West Vlaanderen textiles 
a EGF/2009/005/BE/Limburg textiles predložené Komisii 5. mája 2009 a doplnené 
o dodatočné informácie 29. júna 2009 sa týkajú prepustenia 2 199 pracovníkov v 46 
podnikoch pôsobiacich v textilnom odvetví, ktoré sa všetky nachádzajú v dvoch susediacich 
regiónoch na úrovni NUTS II – Východné Flámsko a Západné Flámsko – a v jednom regióne 
na úrovni NUTS II – Limburg. Belgické orgány požiadali o príspevok z fondu vo výške 
9 198 874 EUR.
Žiadosť Írska EGF/2009/008/IE/Dell bola Komisii predložená 29. júna 2009 a do konca júla 
bola doplnená o dodatočné informácie. Týka sa prepustenia 2 840 pracovníkov v podniku 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Ú v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
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Dell Ireland (región NUTS 3 Mid-West, ktorý zahŕňa grófstva Limerick, Clare a North 
Tipperary, ako aj mesto Limerick), z ktorých sa má podporiť 2 400.

Írsko požiadalo o príspevok z EGF vo výške 14 831 050 EUR.

S cieľom mobilizovať fond predložila Komisia rozpočtovému orgánu žiadosť o presun 
(DEC32/2009) celkovej sumy 24 029 924 EUR z rezervy EGF (40 02 43) v záväzkoch 
a z rozpočtových riadkov ESF (04 02 17 – ESF – Konvergencia) v platbách do rozpočtových 
riadkov EGF (04 05 01) pre záväzky a platby.

MID umožňuje mobilizáciu fondu s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR. Toto je 
štvrtý návrh na mobilizáciu fondu v roku 2009. Zatiaľ boli v roku 2009 schválené tri žiadosti 
o financovanie v celkovej výške 13 077 700 EUR v prospech Španielska, Portugalska, 
Nemecka a technickej pomoci Komisie.

V súlade s článkom 12 ods. 6 právneho základu by k 1. septembru každého roku malo zostať
k dispozícii najmenej 125 miliónov EUR (25 %) s cieľom pokryť potreby, ktoré vzniknú 
do konca roku. Po odpočítaní sumy, ktorá už v roku 2009 bola pridelená, zostáva k dispozícii 
486 922 300 EUR.

Prehľad žiadostí – rozpočet na rok 2009

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF): 

Žiadosť
Členský štát

Vec Príspevok z EGF 
(v EUR)

Počet 
prepustených 
pracovníkov

EGF/2008/004 Španielsko
Automobilový priemysel /
Kastília-León a Aragónsko 2 694 300 1 082

SEC(2008)2986 Komisia Technická pomoc 690 000 ---

EGF/2008/005 Španielsko
Textilný priemysel / 
Katalánsko 3 306 750 1 720

EGF/2009/001 Portugalsko
Textilný priemysel / Norte –
Centro 832 800 1 588

EGF/2009/002 Nemecko
Odvetvie mobilných telefónov 
(Nokia) 5 553 850 1 316

EGF/2009/004

EGF/2009/005

Belgicko
Textilný priemysel /
provincie Východné a 
Západné Flámsko a 
Limburg 9 198 874 2 199

EGF/2009/008 Írsko
Odvetvie výroby počítačov 
/ región Mid-West (grófstva 
Limerick, Clare a North 
Tipperary a mesto 
Limerick) 14 831 050 2 400
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CELKOM

Rezerva

37 107 624

462 892 376
Pozn.: Fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR ročne.

III. Postup
Komisia predložila žiadosť o presun prostriedkov1 s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2009 
osobitné viazané a platobné rozpočtové prostriedky v súlade s bodom 28 
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.
Trialóg o návrhu Komisie na rozhodnutie o mobilizácii EGF by sa mohol uskutočniť 
v zjednodušenej podobe (výmena listov), ako je uvedené v článku 12 ods. 5 právneho 
základu, okrem prípadu, keď sa nedosiahne dohoda medzi Parlamentom a Radou.

Podľa internej dohody s Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) by sa tento 
výbor mal zapojiť do tohto procesu s cieľom poskytnúť konštruktívnu podporu a  prispieť 
k využitiu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.
Po zhodnotení žiadostí vyjadril výbor EMPL Európskeho parlamentu svoj názor 
na mobilizáciu fondu v stanovisku pripojenom k tejto správe.

Európsky parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení, ktoré prijali v rámci 
zmierovacieho zasadnutia dňa 17. júla 2008, potvrdili, že s náležitým zreteľom 
na medziinštitucionálnu dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup prijímania rozhodnutí 
o mobilizácii fondu.

                                               
1 DEC 32/2009 z 18. septembra 2009
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STANOVISKO VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI


