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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 (žiadosť EGF/2009/019 
FR/Renault/Francúzsko)
(KOM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0420 – C7-
0193/2011),

– 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 o EGF),

– so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 28 MID zo 17. mája 2006,

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

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0000/2011),

A. keďže Európska únia ustanovila 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 rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený v prípade žiadostí podaných po 1. máji 2009, 
aby zahŕňal podporu pre pracovníkov prepustených v priamom dôsledku globálnej 
finančnej a hospodárskej krízy,

C. keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická 
a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 
17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním 
rozhodnutí o mobilizácii EGF,

D. keďže Francúzsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 4 445 pracovníkov 
(pomoc má byť zameraná na 3 582 z nich) v podniku Renault s.a.s. a u jeho siedmich 
dodávateľov z automobilového priemyslu,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.



PE469.852v01-00 4/10 PR\873740SK.doc

SK

E. keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF,

1. žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na zlepšenie procedurálnych 
a rozpočtových mechanizmov s cieľom urýchliť mobilizáciu EGF; v tejto súvislosti 
oceňuje zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Parlamentu 
o rýchlejšie uvoľňovanie grantov a ktorého cieľom je predkladať rozpočtovému orgánu 
hodnotenie Komisie týkajúce sa oprávnenosti žiadosti o mobilizáciu EGF spolu s návrhom 
na jeho mobilizáciu; vyjadruje nádej, že v rámci nadchádzajúcich revízií EGF dôjde 
k ďalším zlepšeniam v postupe a že sa dosiahne väčšia efektívnosť, transparentnosť 
a zviditeľnenie fondu;

2. pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí 
o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu 
zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie 
a finančnej a hospodárskej krízy; zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať 
pri opätovnom vstupe prepustených pracovníkov na trh práce;

3. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF 
podporoval opätovný vstup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; ďalej 
zdôrazňuje, že opatrenia financované z EGF by mali viesť k dlhodobej zamestnanosti; 
opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa 
vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia 
na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

4. berie na vedomie, že poskytované informácie o koordinovanom balíku personalizovaných 
služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, zahŕňajú údaje o komplementárnosti 
s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju výzvu Komisii, 
aby uviedla komparatívne zhodnotenie týchto údajov aj vo svojich výročných správach;

5. víta skutočnosť, že po opakovaných žiadostiach Parlamentu sú v rozpočte na rok 2011 
v rozpočtovom riadku EGF 04 05 01 po prvýkrát zahrnuté platobné rozpočtové 
prostriedky vo výške 47 608 950 EUR; pripomína, že EGF bol vytvorený ako samostatný 
osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a termínmi, a preto si zaslúži pridelenie vlastných 
prostriedkov, čím sa predíde presunom z iných rozpočtových riadkov, ku ktorým 
dochádzalo v minulosti a ktoré by mohli mať nepriaznivý dosah na plnenie rôznych cieľov 
politík;

6. víta plánované zvýšenie rozpočtovej položky EFG 04 05 01 o 50 000 000 EUR 
prostredníctvom opravného rozpočtu č. 2/2011, ktoré sa použijú na krytie sumy potrebnej 
na splnenie tejto žiadosti;

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

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

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

z ...

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 (žiadosť EGF/2009/019 
FR/Renault/Francúzsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

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 Komisie3,

keďže:

(1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) bol zriadený 
s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku 
veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu spôsobených 
globalizáciou a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2) Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený v prospech žiadostí podaných od 1. mája 2009 
s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených priamo v dôsledku 
celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.

(3) Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF v rámci 
ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR.

(4) Francúzsko predložilo 9. októbra 2009 žiadosť o mobilizáciu prostriedkov EGF v 
súvislosti s prepúšťaním v podniku Renault s.a.s. a u siedmich jeho dodávateľov a do 
25. januára 2011 ju doplnilo o dodatočné informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky 
na stanovenie finančných príspevkov podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. 
Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 24 493 525 EUR.

(5) EGF by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v prospech 
žiadosti predloženej Francúzskom,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
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PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 sa mobilizuje 
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom poskytnúť sumu vo výške 
24 493 525 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2
Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradom vestníku Európskej únie.
V [Bruseli/Štrasburgu]

Za Európsky parlament Za Radu
predseda predseda
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Východiská
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený 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, ktorá sa čerpá z rezervy v rámci 
stropu celkových výdavkov z predchádzajúceho roka a/alebo zo zrušených viazaných 
rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov s výnimkou prostriedkov 
súvisiacich s okruhom 1b. Príslušné sumy sa zahrnú do rozpočtu ako predbežne vyčlenené 
prostriedky hneď, ako sa určia dostatočné rezervy 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 spolu s príslušnou 
žiadosťou o presun prostriedkov. Zároveň sa môže usporiadať trialóg na dosiahnutie dohody 
o využívaní fondu a požadovaných sumách. Trialóg sa môže uskutočniť v zjednodušenej 
forme.

II. Aktuálny stav: návrh Komisie

Komisia 11. júla 2011 prijala nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech 
Francúzska s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov prepustených z dôvodu globálnej 
finančnej a hospodárskej krízy na trh práce.

Toto je trinásta žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2011, a týka sa 
mobilizácie celkovej sumy 24 493 525 EUR z EGF v prospech Francúzska. Predmetom 
žiadosti je 4 445 prepustených pracovníkov (pomoc je určená 3 582 z nich) vo francúzskom 
podniku Renault a u siedmich jeho dodávateľov počas štvormesačného referenčného obdobia 
od 1. apríla 2009 do 31. júla 2009.

Táto žiadosť, prípad EGF/2009/019 FR/Renault, Francúzsko, bola Komisii predložená 
9. októbra 2009 a do 10. februára 2011 bola doplnená o dodatočné informácie. Žiadosť 
vychádzala z intervenčného kritéria podľa článku 2 písm. a) nariadenia o EGF, na základe 
ktorého musí dôjsť k prepusteniu najmenej 500 pracovníkov v období štyroch mesiacov 
v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov prepustených u jeho 
dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov. V žiadosti sa uvádza 1 384 prepustených 
pracovníkov v podniku Renault s.a.s a u šiestich dodávateľov počas obdobia štyroch mesiacov 
od 1. apríla 2009 do 31. júla 2009 a ďalších 3 061 prepustených pracovníkov v podniku 
Renault s.a.s a u siedmich jeho dodávateľov mimo referenčného obdobia, ktorí sú však 
zahrnutí do rovnakého plánu dobrovoľného prepúšťania.

Celkovo má na spolufinancovaný balík personalizovaných služieb nárok 3 582 pracovníkov, z 
toho 1 384 prepustených pracovníkov v podniku Renault a u siedmich jeho dodávateľov v 

                                               
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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období medzi 1. aprílom 2009 a 31. júlom 2009 a ďalších 2 198 prepustených pracovníkov v 
týchto ôsmich podnikoch pred a po referenčnom období podľa článku 3a písm. b).   Tento 
článok nariadenia o EGF udeľuje pracovníkom prepusteným pred a po období uvedenom v 
článku 2 písm. a) nárok na personalizované služby spolufinancované z fondu EGF za 
predpokladu, že k prepúšťaniu došlo po všeobecnom vyhlásení plánovaného prepúšťania a že 
možno preukázať jednoznačnú príčinnú súvislosť s udalosťou, ktorej dôsledkom bolo 
prepúšťanie počas referenčného obdobia. V prípade podniku Renault a jeho siedmich 
dodávateľov bolo 3 582 pracovníkov prepustených v dôsledku rovnakého plánu 
dobrovoľného prepúšťania.

Jedným z kritérií, ktoré Komisia vo svojom hodnotení použila, bolo posúdenie súvislosti 
medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu 
alebo finančnou krízou, ktoré v tomto konkrétnom prípade súvisia so zvýšením nákladov na 
úvery a prísnejšími úverovými podmienkami, ktoré Renault začal pociťovať v roku 2008. 
Táto skutočnosť spolu so poklesom dopytu po vozidlách Renault zhoršili hospodársku 
situáciu podniku.

Okrem toho podľa francúzskych orgánov nebolo možné predpovedať finančnú a hospodársku 
krízu a jej dosah na automobilový priemysel.

Komisia vo svojom hodnotení vychádzala aj z popisu regiónu a zainteresovaných orgánov 
a strán. K prepúšťaniu, ktoré je predmetom tejto žiadosti, došlo najmä v troch regiónoch vo 
Francúzsku: Ile-de-France (53 %), Haute-Normandie (29,5 %) a Nord-Pas-de-Calais 
(12,5 %). V regióne Ile-de-France došlo k prepúšťaniu najmä v závode Guyancourt Aubevoie 
(941) a keďže ide o oblasť Paríža, nezamestnanosť je na pomerne nízkej úrovni (4,7 % resp. 
5,9 %) a zamestnanosť celkovo stúpa (o 3,6 % resp. 5,2 % medzi rokmi 2003 a 2007), pričom 
zamestnanosť vo výrobe klesá (o 3,9 % resp. 15,2 % v rovnakom období). V oblasti Haute-
Normandie došlo k prepúšťaniu v meste Cléon (334) blízko Rouenu a v Sandouville (887) 
blízko Le Havre, čo je región poznačený poklesom v priemysle (medzi rokmi 2003 až 2007 sa 
zamestnanosť v priemysle znížila o 8,9 %) a ponúka teda prepusteným pracovníkom menej 
príležitostí. V oblasti Nord-Pas-de-Calais došlo k prepúšťaniu najmä v Douai (306) a 
Maubeuge (153), čo sú oblasti s už vysokou nezamestnanosťou (13,8 % a 15,5 %, pričom 
celoštátna miera nezamestnanosti je na úrovni 9,1 %) . 

Koordinovaný súbor personalizovaných služieb, ktorý sa má financovať vrátane jeho 
zlučiteľnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov, zahŕňa opatrenia na 
pomoc 4 445 pracovníkom, ktorí dobrovoľne odišli z podniku, a najmä 3 582 pracovníkom, 
ktorým je pomoc určená. Služby prepusteným pracovníkom sa mali začali 15. októbra 2008.

Táto žiadosť o príspevok z EGF sa týka týchto dvoch možností v rámci projektu Renault 
Volontariat (s cieľom podporiť 3 582 zo 4 445 pracovníkov, ktorí sa rozhodli dobrovoľne zo 
spoločnosti odísť):

1. „project professionel ou personnel“ (profesionálny alebo osobný projekt),
2. „congé de reclassement“ (prípravné rekvalifikačné voľno na nové pracovné zaradenie).

Prvý je určený tým pracovníkom, ktorí už vedia, čo by chceli robiť, a potrebujú prechodnú 
pomoc (poradenstvo, odbornú prípravu) na dosiahnutie tohto cieľa. Druhá možnosť je pre 
tých pracovníkov, ktorí sa chcú počas deviatich mesiacov prípadne dlhšie zúčastňovať na 
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rekvalifikačnej odbornej príprave a potrebujú pomoc vo forme poradenstva a usmernení.  
Obidve schémy môžu takisto zahŕňať založenie nového podniku prepusteným pracovníkom. 
2 910 pracovníkov si zvolilo druhú možnosť a 679 si zvolilo prvú možnosť.

Pokiaľ ide o „congé de reclassement“ (článok L1233-71 francúzskeho Zákonníka práce), 
zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 1 000 osôb, je povinný zabezpečiť opatrenia 
definované v zákonníku na obdobie v rozsahu minimálne štyri a maximálne deväť mesiacov. 
Podľa uvedeného zákona sú piaty až deviaty mesiac nepovinné a môže sa na ne uplatňovať 
príspevok z fondu EGF v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia o EGF. Spoločnosť Renault sa 
rozhodla zabezpečiť tieto opatrenia až na obdobie deväť mesiacov v závislosti od pracovnej 
pozície, služobného veku a miesta výkonu práce zamestnanca. Žiadosť nezahŕňa žiadne 
výdavky na „congé de reclassement“ počas prvých štyroch mesiacov uplatňovania schémy, čo 
je minimálne obdobie požadované v zákone, a takisto sa nevzťahuje na obdobia, počas 
ktorých sú pracovníci stále vo výpovednej lehote.

Opatrenia navrhnuté pre pracovníkov, ktorí si zvolili jednu z uvedených dvoch možností, 
zahŕňajú: 

 poradné služby pri hľadaní zamestnania a dostupnej odbornej prípravy; 
 odbornú prípravu – podľa plánov prepustených pracovníkov a pre pracovníkov, ktorí 

si zvolili druhú možnosť, sa tieto opatrenia môžu predĺžiť nad rámec deviatich 
mesiacov prípravného rekvalifikačného voľna;

 príspevok poskytnutý na prípravné rekvalifikačné voľno – mesačný príspevok 
vyplácaný až do konca tohto voľna, zodpovedajúci 65 % pôvodného platu 
pracovníka, okrem pracovníkov zo závodu Sandouville, ktorí dostanú príspevok vo 
výške 100 % platu počas šiestich mesiacov. Príspevok sa bude vyplácať z EGF na 
pomernom základe každému pracovníkovi; 

 podpora začatiu podnikania – toto opatrenie je dostupné pracovníkom, ktorí si zvolili 
ktorúkoľvek z možností, a môže udeliť dotáciu až 12 000 EUR na investíciu na jeden 
vytvorený podnik, 1 500 EUR na úroky na úvery a až 500 EUR na registračné 
poplatky. Ďalších 3 000 EUR možno vyplatiť za zamestnanie pracovníka, ktorý patrí 
do skupiny pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť.

Výdavky na vykonávanie fondu EGF sú tiež určené na prípravné činnosti, ako aj na 
informačné opatrenia a reklamné kampane v súlade s článkom 3 nariadenia o EGF.

Všetky opatrenia, ktoré predložili francúzske orgány, sú aktívnymi opatreniami trhu práce 
v rámci oprávnených činností vymedzených v článku 3 nariadenia (ES) č. 1927/2006. 
Príspevok z EGF vo výške 24 493 525 EUR sa použije na pokrytie 65 % odhadovaných 
celkových nákladov (37 682 346 EUR).

Spoločnosť Renault splnila požiadavky na konzultácie so sociálnymi partnermi počas 
postupu.   

Pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy, Francúzsko oznámilo Komisii, že finančný 
príspevok bude spravovať Mission du Fonds National de l'Emploi (FNE) v rámci Délégation 
générale à l'emploi et à la formation professionnelle (Hlavná delegácia pre oblasť práce a 
odbornú prípravu - DGEFP) na ministerstve hospodárstva, priemyslu a zamestnanosti. 
S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun 



PE469.852v01-00 10/10 PR\873740SK.doc

SK

celkovej sumy 24 493 525 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) v záväzkoch do 
rozpočtového riadka EGF 04 05 01.

Spravodajkyňa víta skutočnosť, že na základe opakovaných žiadostí Parlamentu sa v rozpočte 
na rok 2011 po prvý raz uvádzajú platobné rozpočtové prostriedky (47 608 950 EUR) na 
rozpočtovom riadku EGF a víta zvýšenie rozpočtového riadka 04 05 01 o 50 000 000 EUR, 
tak ako sa predpokladá v OR č. 2/2011.

Pripomína skutočnosť, že EGF bol vytvorený ako samostatný osobitný nástroj s vlastnými 
cieľmi a termínmi, a preto si zaslúži pridelenie vlastných prostriedkov, čím sa predíde 
presunom z iných rozpočtových riadkov, ku ktorým dochádzalo v minulosti a ktoré by mohli 
mať nepriaznivý dosah na plnenie rôznych politických cieľov. 
Toto je trinásta žiadosť o mobilizáciu fondu, ktorá bola rozpočtovému orgánu predložená 
v roku 2011. Preto po odpočítaní aktuálne požadovanej sumy (24 493 525 EUR) z dostupných 
rozpočtových prostriedkov zostane do konca roku 2011 k dispozícii 428 705 608 EUR. 
Znamená to, že v súlade s ustanoveniami článku 12 ods. 6 nariadenia o EGF zostane 
k dispozícii viac ako 25 % maximálnej ročnej sumy vyčlenenej na EGF na zabezpečenie 
potrieb, ktoré vzniknú počas posledných štyroch mesiacov roka 2011.

III. Postup

Komisia predložila žiadosť o presun prostriedkov s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2011 
osobitné viazané rozpočtové prostriedky v súlade s bodom 28 medziinštitucionálnej dohody 
zo 17. mája 2006.

Trialóg o návrhu rozhodnutia o mobilizácii EGF, ktorý predložila Komisia, by sa mohol 
uskutočniť v zjednodušenej podobe, ako je uvedené v článku 12 ods. 5 právneho základu, 
s výnimkou prípadu, keď sa medzi Parlamentom a Radou nedosiahne dohoda.

Podľa internej dohody by sa mal do tohto procesu zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne 
veci (EMPL), aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k hodnoteniu žiadostí 
o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

Výbor EMPL Európskeho parlamentu poskytne po zhodnotení žiadosti svoje stanovisko 
k mobilizácii fondu, ktoré bude pripojené k tejto správe vo forme listu.

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.


