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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/2010/017 DK/ Midtjylland 
Machinery, Dánsko)
(KOM(2011)0421 – C7-0194/2011 – 2011/2159(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0421 –
C7-0194/2011),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom 
hospodárení (MID zo 17. mája 2006)1 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 vytvorila vhodné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom 
poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých zmien v 
štruktúre svetového obchodu a pomáhať im pri opätovnom začleňovaní na trh práce, 

B. keďže rozsah pôsobnosti nariadenia o EGF bol rozšírený v prípade žiadostí podaných po 
1. máji 2009, aby zahŕňal podporu pre pracovníkov, ktorí boli prepustení 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 Dánsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 813 osôb (pomoc má byť 
zameraná na 325 z nich) v šiestich podnikoch, ktorých činnosť patrí podľa štatistickej 
klasifikácie ekonomických činností NACE rev. 2 do divízie 28 (Výroba strojov 
a zariadení) v regióne na úrovni NUTS II Midtjylland (DK04) v Dánsku,

                                               
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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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 použije 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/2010/017 DK/ Midtjylland Machinery, Dánsko)

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 na trh 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) Dánsko podalo 11. mája 2010 žiadosť o mobilizáciu EGF v dôsledku prepúšťania v 6 
podnikoch, ktoré podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE rev. 2 
pôsobia v divízii 28 (Výroba strojov a zariadení) v regióne NUTS II Midtjylland 
(DK04), a do 21. marca 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 3 944 606 EUR.

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

                                               
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 
3 944 606 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 postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom 
obchode.

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 s cieľom dospieť k 
dohode o využívaní fondu a o požadovaných sumách. Trialóg sa môže uskutočniť v 
zjednodušenej forme.

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

Ide o štrnástu žiadosť, ktorá sa má posudzovať v rámci rozpočtu na rok 2011 a ktorá sa týka 
uvoľnenia prostriedkov z EFG v celkovej výške 3 944 606 EUR v prospech Dánska. Žiadosť 
sa týka 813 pracovníkov (pričom pomoc sa má poskytnúť 325 z nich) prepustených zo 
šiestich podnikov, ktorých činnosť patrí podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností 
NACE rev. 2 do divízie 28 (Výroba strojov a zariadení) v regióne NUTS II Midtjylland 
(DK04), počas deväťmesačného referenčného obdobia od 6. júna 2009 do 6. marca 2010.

Táto žiadosť (EGF/2010/017 DK/ Midtjylland Machinery, Dánsko) bola Komisii predložená 
11. mája 2010 a do 21. marca 2011 boli do nej doplňované dodatočné informácie. Žiadosť 
vychádzala z intervenčného kritéria podľa článku 2 písm. b) nariadenia o EGF, na základe 
ktorého musí dôjsť k prepusteniu najmenej 500 pracovníkov v období deviatich mesiacov 
v podnikoch pôsobiacich v tom istom odvetví podľa NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch 
susediacich regiónoch členského štátu na úrovni NUTS II.

Jedným z kritérií hodnotenia Komisie bolo posúdenie súvislosti medzi prepúšťaním 
a veľkými štrukturálnymi zmenami vo svetovom obchode alebo finančnou krízou, ktoré v 
tomto konkrétnom prípade súvisí so závažným vplyvom štrukturálnych zmien privolaných 
globalizáciou na odvetvie výroby veterných turbín v EÚ.

Podľa dánskych orgánov sa navyše nedalo znižovanie zamestnanosti v regióne Midtjylland 
                                               
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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predvídať z dôvodu rýchleho rozvoja celosvetového odvetvia veternej energie.
Komisia vo svojom hodnotení vychádzala aj z popisu regiónu a zainteresovaných orgánov 
a strán. Región Midtjylland je rozlohou najväčším a počtom obyvateľov druhým najväčším 
z piatich dánskych regiónov. Pracovníci v železiarskom a kovospracujúcom priemysle, do 
ktorého patrí výroba veterných turbín, majú vyšší podiel na celkovom počte pracovníkov v 
obci Ringkøbing-Skjern v porovnaní s ich podielom v Dánsku ako celku (19 %, resp. 6 %), a 
preto je tento región zraniteľnejší, pokiaľ ide o nepriaznivé zmeny v tomto odvetví. Dánsko 
očakáva, že prepúšťanie bude mať značný vplyv na miestnej úrovni. Prepúšťanie sa dotkne 
približne 2,5 % z celkového počtu pracovných miest v obci Ringkøbing-Skjern.
Koordinovaný súbor individualizovaných služieb, ktorý sa má financovať, vrátane jeho 
kompatibility s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov, zahŕňa opatrenia na 
vyjasnenie a presmerovanie (na stanovenie cieľov a plánov pracovníkov), dodatočnú podporu 
ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, inovačné laboratórium (zameranie na zvýšenie 
schopností pracovníkov, ktoré im umožní podieľať sa na vývoji prototypov v odvetví čistej 
technológie v súčasných spoločnostiach), odborné vedenie, horúcu linku pre kvalifikácie, 
príspevky na hľadanie zamestnania a príspevky na mobilitu.

Dánske orgány potvrdili, že požiadavky týkajúce sa konzultácií so sociálnymi partnermi boli 
splnené.

Pokiaľ ide o kritériá obsiahnuté v článku 6 nariadenia (ES) č. 1927/2006, dánske orgány vo 
svojej žiadosti a doplňujúcich informáciách:

• potvrdili, že finančný príspevok z EGF nenahrádza opatrenia, za ktoré sú na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych dohôd zodpovedné spoločnosti;

• preukázali, že opatrenia poskytujú podporu jednotlivým pracovníkom a nemajú sa 
použiť na reštrukturalizáciu spoločností ani odvetví;

• potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia sa neprijíma pomoc z iných finančných 
nástrojov EÚ.

Pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly, Dánsko informovalo Komisiu, že finančný 
príspevok budú riadiť a kontrolovať tie isté orgány, ktoré riadia a kontrolujú finančné 
prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, ktorého riadiacim orgánom je zároveň dánsky 
orgán pre podnikanie a stavebníctvo. Certifikačným orgánom bude iné oddelenie rovnakého 
úradu. Audítorskú funkciu bude zabezpečovať útvar zodpovedný za kontrolu prostriedkov z
EÚ v rámci dánskeho úradu pre podnikanie a stavebníctvo.

V súlade s posúdením Komisie žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením 
o EGF a Komisia odporúča rozpočtovému orgánu, aby žiadosti schválil.

S cieľom uvoľniť prostriedky fondu Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o 
presun celkovej sumy 3 944 606 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 
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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.

MID umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR.
Ide o štrnásty návrh na mobilizáciu fondu, ktorý bol predložený rozpočtovému orgánu v roku 
2011. Preto po odpočítaní aktuálne požadovanej sumy (3 944 606 EUR) z dostupných 
rozpočtových prostriedkov zostane do konca roku 2011 k dispozícii 424 760 999 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.


