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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski 
disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/019 FR/ Renault, 
Francija)
(KOM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0420 –
C7 0193/2011),

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju1, zlasti točke 28,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji2 (uredba 
o ESPG),

ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, kot določa točka 28 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006,

– ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0000/2011),

A. ker je Evropska unija oblikovala primerne zakonodajne in proračunske instrumente za 
zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na 
trg dela, 

B. ker je bilo za vloge, predložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so bili postali 
presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

C. ker mora biti finančna pomoč Evropske unije za presežne delavce dinamična ter na 
razpolago čim hitreje in na najučinkovitejši način v skladu s skupno izjavo Evropskega
parlamenta, Sveta in Komisije, ki je bila sprejeta na usklajevalnem sestanku 
17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 
glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev ESPG,

D. ker je Francija zaprosila za pomoč v zvezi s 4.445 presežnimi delavci, od katerih naj bi jih 
pomoč prejelo 3.582, v podjetju Renault s.a.s. in njegovih sedmih dobaviteljih v 
avtomobilski industriji,

                                               
1 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
2 UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
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E. ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, ki so določena v uredbi o ESPG,

1. zadevne institucije poziva, naj naredijo vse potrebno za izboljšanje postopkovnih in 
proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev iz sklada; v tem smislu ceni 
izboljšani postopek, ki ga je uvedla Komisija na zahtevo Evropskega parlamenta za 
pospešitev dodeljevanja nepovratnih sredstev, katerega namen je predstavitev ocene 
Komisije o utemeljenosti vloge ESPG skupaj s predlogom za uporabo sredstev iz sklada 
proračunskemu organu; upa, da bodo nadaljnje izboljšave v postopku dosežene v okviru 
prihodnjih pregledov ESPG in da bodo dosežene večja učinkovitost, preglednost in 
prepoznavnost sklada;

2. opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje 
sklepov o uporabi sredstev ESPG, ki zagotavlja enkratno in časovno omejeno 
individualno podporo za delavce, ki so postali presežni zaradi globalizacije ter finančne in 
gospodarske krize; poudarja vlogo, ki jo ima lahko ESPG pri ponovnem vključevanju 
presežnih delavcev na trg dela;

3. poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da se s sredstvi 
tega sklada podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v proces 
zaposlovanja; poudarja še, da bi morali ukrepi, financirani iz ESPG, voditi do dolgoročnih 
zaposlitev; poudarja, da pomoč iz sklada ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so 
odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, pa tudi ne 
ukrepov za prestrukturiranje podjetij oziroma sektorjev;

4. ugotavlja, da so med informacijami o usklajenem svežnju prilagojenih storitev, za katere 
je predvideno financiranje iz ESPG, tudi informacije o njihovem dopolnjevanju z ukrepi, 
ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna 
poročila vključi tudi primerjalno oceno teh podatkov;

5. pozdravlja dejstvo, da po večkratnih zahtevah Parlamenta proračun za leto 2011 prvič 
vsebuje sredstva za plačila v višini 47.608.950 EUR v proračunski vrstici ESPG 04 05 01; 
opozarja, da je bil sklad ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in roki 
ter da je zato zanj treba nameniti posebna sredstva, s čimer se prepreči prerazporejanje iz 
drugih proračunskih vrstic, kakor se je dogajalo v preteklosti, kar bi lahko ogrozilo 
doseganje različnih ciljev politik;

6. pozdravlja predlagano povečanje sredstev v proračunski vrstici ESPG za 50.000.000 EUR 
s spremembo proračuna št. 2/2011, ki bo uporabljeno za kritje zneska, potrebnega za to 
vlogo;

7. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

8. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter 
poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

9. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.
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PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne xxx

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga 
EGF/2009/019 FR/Renault, Francija)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju1, zlasti točke 28,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji2, zlasti 
člena 12(3),

ob upoštevanju predloga Komisije3,

ker:

(1) je bil Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ustanovljen za zagotavljanje 
dodatne podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb 
v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg 
dela;

(2) je bilo področje uporabe ESPG za vloge, predložene po 1. maju 2009, razširjeno, da bi 
vključili pomoč za delavce, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne 
in gospodarske krize;

(3) medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do 
letne zgornje meje 500 milijonov EUR;

(4) je Francija vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi s presežnimi delavci v podjetju 
Renault s.a.s. in pri sedmih dobaviteljih vložila 9. oktobra 2009, z dodatnimi 
informacijami pa jo je dopolnila do 25. januarja 2011; ker ta vloga izpolnjuje zahteve 
za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006; ker 
Komisija zato predlaga uporabo zneska 24.493.525 EUR;

(5) je treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je 
predložila Francija –

                                               
1 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
2 UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
3 UL C […], […], str.[…].
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SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011 se iz Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 24.493.525 EUR za sredstva za 
prevzem obveznosti in sredstva za plačila.

Člen 2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.
V [Bruslju/Strasbourgu],

Za Evropski parlament Za Svet
Predsednik Predsednik
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OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za zagotovitev dodatne pomoči 
delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih 
tokovih. 

Glede na določbe točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o 
proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju1 ter člena 12 Uredbe (ES) 
št. 1927/20062 sklad ne sme preseči najvišjega zneska 500 milijonov EUR, ki izhaja iz rezerve 
pod skupno zgornjo mejo odhodkov iz prejšnjega leta in/ali iz zapadlih sredstev za prevzem 
obveznosti iz prejšnjih dveh let, razen tistih, povezanih z razdelkom 1b. Ustrezni zneski se 
vključijo v proračun kot rezerva, takoj ko so opredeljene zadostne rezerve in/ali zapadla 
sredstva za prevzem obveznosti.
Kar zadeva postopek, Komisija v primeru pozitivne ocene vloge proračunskemu organu 
predloži predlog za uporabo sredstev sklada in tudi ustrezno zahtevo za prerazporeditev, da bi 
omogočila črpanje iz njega. Hkrati se lahko organizirajo tristranski pogovori, na katerih naj bi 
dosegli sporazum o uporabi sredstev sklada in zahtevanih zneskih. Ti pogovori lahko potekajo 
v poenostavljeni obliki.

II. Stanje: predlog Komisije

Komisija je 11. julija 2011 sprejela nov predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist 
Francije, da bi podprla ponovno vključevanje tistih delavcev, ki so postali presežni zaradi 
svetovne finančne in gospodarske krize, na trg dela.

To je trinajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2011, zadeva pa 
uporabo skupnega zneska v višini 24.493.525 EUR iz ESPG za Francijo. Nanaša se na 4.445 
presežnih delavcev (pomoč naj bi jih prejelo 3.582) v francoskem podjetju Renault in 
njegovih sedmih dobaviteljih v štirimesečnem referenčnem obdobju od 1. aprila 2009 do 
31. julija 2009.

Ta vloga (primer EFG/2009/019 FR/Renault, Francija) je bila Komisiji predložena 
9. oktobra 2009 in je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami do 10. februarja 2011. Vloga 
temelji na merilih za pomoč iz člena 2(a) uredbe o ESPG, ki zahteva najmanj 500 presežnih 
delavcev v obdobju štirih mesecev v podjetju v državi članici, vključno s presežnimi delavci 
pri dobaviteljih podjetja ali proizvajalcih v poproizvodni fazi. V vlogi je navedenih 1.384 
presežnih delavcev v podjetju Renault s.a.s. in pri šestih dobaviteljih v štirimesečnem 
referenčnem obdobju od 1. aprila 2009 do 31. julija 2009 ter nadaljnjih 3.061 presežnih 
delavcev v podjetju Renault s.a.s. in pri sedmih dobaviteljih zunaj referenčnega obdobja, ki pa 
so vključeni v isti načrt prostovoljne prekinitve delovnega razmerja.

Skupno število delavcev, ki naj bi izkoristili sofinancirani sveženj prilagojenih storitev, je 
3.582, od tega 1.384 presežnih delavcev iz Renaulta in sedmih dobaviteljev v obdobju od 

                                               
1 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
2 UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
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1. aprila 2009 do 31. julija 2009 in še nadaljnjih 2.198 delavcev, ki so postali presežni v 
omenjenih osmih podjetjih pred referenčnim obdobjem in po njem, kot določa člen 3a(b). Ta 
člen uredbe o ESPG omogoča, da delavci, ki so bili odpuščeni pred obdobjem iz člena 2(a) ali 
po njem, izkoristijo prilagojene storitve, ki se sofinancirajo iz ESPG, če so postali presežni po 
splošni razglasitvi odpuščanja in je mogoče ugotoviti jasno vzročno povezavo z dogodkom, ki 
je povzročil odpuščanje v referenčnem obdobju. V primeru Renaulta in njegovih sedmih 
dobaviteljev je bilo 3582 presežnih delavcev, ki niso bili odpuščeni v referenčnem obdobju, 
vključenih v isti načrt prostovoljne prekinitve delovnega razmerja.

Eno od meril, ki ga je pri svoji oceni uporabila Komisija, so bile povezave med presežnimi 
delavci in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih oziroma 
finančno krizo, kar se v tem konkretnem primeru nanaša na vse večje stroške posojil in 
zaostritev posojilnih pogojev, s katerimi se je Renault soočal od leta 2008. To je skupaj z 
manjšim povpraševanjem potrošnikov po Renaultovih vozilih poslabšalo ekonomski položaj 
tega podjetja.

Francoske oblasti še navajajo, da ni bilo mogoče predvideti finančne in gospodarske krize ter 
njenega vpliva na avtomobilski sektor.

Ocena Komisije je temeljila tudi na opisu zadevnega območja, organov in interesnih skupin. 
Odpuščanje, zajeto v tej vlogi, je prizadelo predvsem tri francoske regije: Ile-de-France 
(53 %), Zgornjo Normandijo (29,5 %) in Nord-Pas-de-Calais (12,5 %). V regiji Ile-de-France 
so bili delavci odpuščeni predvsem v obratu v kraju Guyancourt Aubevoie (941), in ker to že 
zadeva regijo Pariza, so stopnje brezposelnosti razmeroma nizke (4,7 % oz. 5,9 %), stopnje 
zaposlenosti pa v splošnem rastejo (za 3,6 % oz. 5,2 % med letoma 2003 in 2007), medtem ko 
se delovna mesta v proizvodnji krčijo (za 3,9 % oz. 15,2 % v istem obdobju). V regiji Zgornja 
Normandija so bili delavci odpuščeni v tovarnah v Cléonu (334) blizu Rouena in Sandouvillu 
(887) blizu Le Havra, ta regija pa je utrpela padec zaposlenosti v industrijski proizvodnji (za 
8,9 % med letoma 2003 in 2007), zato imajo odpuščeni delavci manj možnosti za novo 
zaposlitev. V regiji Nord-Pas-de-Calais so delavci postali presežni v glavnem v krajih Douai 
(306) in Maubeuge (153), kjer je stopnja brezposelnosti že tako visoka (13,8 % oz. 15,5 % v 
primerjavi z nacionalno stopnjo brezposelnosti, ki znaša 9,1 %). 

Usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki bodo financirane, pri čemer bo upoštevana 
združljivost z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov, vsebuje ukrepe pomoči za 4445 
delavcev, ki so prostovoljno zapustili podjetje, še zlasti pa 3582 delavcev, katerim naj bi bila 
pomoč namenjena. Storitve za presežne delavce so se začele izvajati 15. oktobra 2008.

Vloga za sredstva ESPG zajema dva ukrepa iz načrta „Project Renault Volontariat“ (podpora 
za 3582 izmed 4445 delavcev, ki so prostovoljno zapustili podjetje):

1. poklicni ali osebni načrt;
2. dopust za iskanje nove zaposlitve.

Prvi je namenjen delavcem, ki že vedo, kaj želijo, in potrebujejo prehodno pomoč 
(svetovanje, usposabljanje) pri doseganju cilja. Drugi je namenjen delavcem, ki so se 
pripravljeni preusposabljati do devet mesecev ali dlje in potrebujejo svetovanje in usmerjanje. 
Obe shemi lahko vključujeta tudi nova podjetja, ki jih ustanovijo presežni delavci. Drugo 
možnost je izbralo 2910 delavcev, prvo pa 679 delavcev.
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V primeru dopusta za iskanje nove zaposlitve (člen L1233-71 delovnopravne zakonodaje) 
mora delodajalec, ki zaposluje več kot 1000 oseb, nuditi tam opredeljene ukrepe v obdobju od 
najmanj štirih do največ devetih mesecev. V skladu z navedenim zakonom je obdobje od 
petega do devetega meseca neobvezno in je lahko upravičeno do prispevka iz ESPG v skladu 
s členom 6(1) uredbe o ESPG. Podjetje Renault se je odločilo, da bo te ukrepe ponujalo v 
obdobju do devet mesecev, odvisno od delavčevega delovnega mesta, delovne dobe in kraja 
zaposlitve. Vloga ne vsebuje nobenih izdatkov za dopust za iskanje nove zaposlitve za prve 
štiri mesece sheme, ki so zakonski minimum, in izključuje tudi vsa obdobja, v katerih so 
delavci še kriti z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Ukrepi, predlagani delavcem, ki so izbrali prvo ali drugo možnost, zajemajo:
 svetovanje o iskanju zaposlitve in razpoložljivem usposabljanju; 
 usposabljanje – različno glede na načrte presežnih delavcev; za delavce, ki so izbrali 

drugo možnost, ti ukrepi lahko trajajo dlje kot devetmesečni dopust za iskanje 
zaposlitev;

 nadomestilo za dopust za iskanje zaposlitve – mesečno nadomestilo, ki se izplačuje 
do izteka dopusta za iskanje zaposlitve in znaša 65 % delavčeve zadnje plače, z 
izjemo delavcev iz tovarne v Sandouvillu, ki bodo šest mesecev prejemali 100 % 
zadnje plače. Sorazmerni del nadomestila delavcem bo izplačan iz sklada ESPG;

 podpora za ustanovitev podjetja – ta ukrep je na voljo pri obeh možnostih in omogoča 
dodelitev nepovratnih sredstev v znesku do 12.000 EUR za naložbo v posamezno 
podjetje, povrhu tega pa še 1.500 EUR za obresti za posojila in do 500 EUR za 
pristojbine za registracijo. Dodatnih 3.000 EUR se lahko izplača za zaposlitev delavca 
iz skupine prizadetih delavcev iz te vloge.

Odhodki za izvajanje ESPG zajemajo tudi pripravljalne dejavnosti, obveščanje in objave, kot 
določa člen 3 uredbe o ESPG.

Vsi ukrepi, ki so jih predlagale francoske oblasti, so dejavni ukrepi na trgu dela v okviru 
upravičenih ukrepov, določenih v členu 3 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Prispevek iz ESPG v 
skupnem znesku 24.493.525 EUR bo pokril 65 % vseh ocenjenih skupnih stroškov 
(37.682.346 EUR).

Renault je izpolnil vse zahteve glede posvetovanja s socialnimi partnerji skozi celoten 
postopek.  

Francija je v zvezi z upravljanjem in nadzorom obvestila Komisijo, da bo finančni prispevek 
upravljala Mission du Fonds National de l'Emploi (FNE) v okviru Délégation générale à 
l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) pri ministrstvu za gospodarstvo, industrijo 
in zaposlovanje. 

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za 
prerazporeditev v skupnem znesku 24.493.525 EUR iz rezerve ESPG (40 02 43) v 
obveznostih v proračunsko vrstico ESPG 04 05 01.

Poročevalka pozdravlja dejstvo, da po večkratnih zahtevah Parlamenta proračun za leto 2011 
prvič vsebuje sredstva za plačila v višini 47.608.950 EUR v proračunski vrstici ESPG, in 
odobrava povečanje sredstev v proračunski vrstici 04 05 01 za 50.000.000 EUR, predvideno v 
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spremembi proračuna št. 2/2011.

Opozarja na dejstvo, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi 
cilji in roki ter da kot takšen zasluži lastna sredstva, s čimer bo preprečeno prerazporejanje iz 
drugih proračunskih vrstic, kakor se je dogajalo v preteklosti, kar bi lahko ogrozilo 
uresničevanje različnih ciljev politik. 
To je že trinajsta vloga za uporabo sredstev sklada, ki je bila leta 2011 predložena 
proračunskemu organu. Če zahtevani znesek (24.493.525 EUR) odštejemo od razpoložljivih 
sredstev, ostaja do konca leta 2011 na voljo 428.705.608 EUR. S tem bo ostalo na voljo več 
kot 25 % najvišjega letnega zneska, namenjenega ESPG, za dodelitev sredstev v zadnjih štirih 
mesecih leta 2011, kot določa člen 12(6) uredbe o ESPG.

III. Postopek

Komisija je predložila zahtevo za prerazporeditev, da se v proračun za leto 2011 vnesejo 
posebna sredstva za prevzem obveznosti v skladu s točko 28 medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 17. maja 2006.

Tristranski pogovori o predlogu Komisije za sklep o uporabi sredstev ESPG bi lahko potekali 
v poenostavljeni obliki, kot predvideva člen 12(5) pravne podlage, razen če Parlament in Svet 
ne bosta dosegla sporazuma.

V skladu z internim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) 
sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog 
sklada.

Po opravljeni oceni bo ta odbor Evropskega parlamenta v zvezi z uporabo sredstev sklada 
izrazil svoje stališče, ki bo kot pismo priloženo temu poročilu.

V skupni izjavi, sprejeti na spravnem sestanku 17. julija 2008, so Evropski parlament, Svet in 
Komisija potrdili, da je treba ob spoštovanju medinstitucionalnega sporazuma zagotoviti hiter 
postopek sprejemanja sklepov o uporabi sredstev sklada.


