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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální 
dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí
o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/003 DE/Arnsberg
a Düsseldorf automobilový průmysl, Německo)
(KOM(2011)0447 – C7-0209/2011 – 2011/2163(BUD))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2011)0447 – C7-0209/2011),

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení1 (dále jen 
„IID ze dne 17. května 2006“), a zejména na bod 28 této dohody,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 
20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci2 (dále jen 
„nařízení o EFG“),

– s ohledem na postup třístranných rozhovorů uvedený v bodě 28 IID ze dne 17. května 
2006,

– s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila vhodné legislativní a rozpočtové nástroje
s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky 
velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začlenění 
na trh práce, 

B. vzhledem k tomu, že působnost EFG byla rozšířena na žádosti podané od 1. května 2009, 
aby byla zahrnuta podpora pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímém důsledku 
celosvětové finanční a hospodářské krize.

C. vzhledem k tomu, že v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady
a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího řízení dne 17. července 2008, 
a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí
o uvolnění prostředků z EFG by finanční pomoc Evropské unie propuštěným 
pracovníkům měla být dynamická a měla by být uvolňována co nejrychleji a nejúčinněji,

D. vzhledem k tomu, že Německo předložilo žádost v souvislosti s případem týkajícím se 
778 propuštěných pracovníků v pěti podnicích, jejichž činnost spadá do oddílu 29 NACE 
2 („Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů“) v regionech NUTS II Arnsberg 

                                               
1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
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(DEA5) a Düsseldorf (DEA1) v Německu.

E. vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1. žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí ke zlepšení procesních
a rozpočtových opatření s cílem urychlit uvolňování prostředků z EFG; v tomto směru 
oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků 
zavedla zdokonalený postup, jehož cílem je předkládat rozpočtovému orgánu spolu
s návrhem na uvolnění prostředků z EFG také hodnocení Komise týkající se způsobilosti 
žádosti; doufá, že v rámci chystaných přezkumů EFG dojde k dalšímu zkvalitnění postupů
a že bude dosaženo větší účinnosti, transparentnosti a viditelnosti fondu;

2. připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí
o uvolnění prostředků z EFG, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově 
omezenou individuální podporu pracovníkům, kteří byli postiženi propouštěním
v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje, že EFG může hrát 
významnou úlohu při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce;

3. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG 
podporoval opětovné začleňování jednotlivých propuštěných pracovníků do pracovního 
procesu; dále zdůrazňuje, že opatření financovaná z EFG by měla vést k dlouhodobé 
zaměstnanosti; znovu poukazuje na to, že podpora z EFG nesmí nahrazovat opatření, 
za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv 
odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

4. konstatuje, že informace o koordinovaném balíčku individualizovaných služeb, které mají 
být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření 
financovaná ze strukturálních fondů; znovu žádá Komisi, aby srovnávací hodnocení těchto 
údajů předkládala rovněž ve svých výročních zprávách;

5. vítá skutečnost, že po opakovaných žádostech Parlamentu vykazuje rozpočet na rok 2011 
poprvé prostředky na platby ve výši 47 608 950 EUR v rozpočtové položce EFG 
04 05 01; připomíná, že EFG byl vytvořen jako samostatný konkrétní nástroj s vlastními 
cíli a lhůtami, a zaslouží si proto vlastní přidělené prostředky, čímž se zabrání převodům
z jiných rozpočtových položek, k nimž docházelo v minulosti a jež by mohly bránit 
dosahování různých politických cílů;

6. vítá předpokládané navýšení prostředků v rozpočtové položce EFG 04 05 01 o částku 
50 000 000 EUR, které bude použito k pokrytí částek potřebných pro tuto žádost;

7. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

8. pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a zajistil 
jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, včetně přílohy, Radě a Komisi.
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PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne xxx

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 
28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/003 
DE/Arnsberg a Düsseldorf automobilový průmysl, Německo)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení1, a zejména na 
bod 28 této dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 
2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci2, a zejména na čl. 12 odst. 3 
této nařízení,

s ohledem na návrh Komise3,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem 
poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku 
významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za 
účelem poskytování podpory při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2) Působnost EFG byla rozšířena na žádosti podané od 1. května 2009, aby byla zahrnuta 
podpora pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímém důsledku celosvětové finanční
a hospodářské krize.

(3) Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků
z EFG v mezích ročního stropu 500 milionů EUR.

(4) Dne 9. února 2011 předložilo Německo žádost o uvolnění prostředků z EFG
v souvislosti s propouštěním v pěti podnicích, jejichž činnost spadá do oddílu 29 
NACE 2 („Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů“) v regionech NUTS II 
Arnsberg (DEA5) a Düsseldorf (DEA1), a do 28. dubna 2011 ji doplnilo o dodatečné 
informace. Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku podle 
článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit částku 4 347 868 
EUR.

                                               
1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
3 Úř. věst. C […], […], s. […].
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(5) V souvislosti s žádostí Německa by proto měly být z EFG uvolněny finanční 
prostředky.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 se z Evropského fondu 
pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) uvolní částka ve výši 4 347 868 EUR v prostředcích na 
závazky a na platby.

Článek 2
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

[V Bruselu/Štrasburku] dne ….

Za Evropský parlament Za Radu
předseda předseda
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Obecné souvislosti
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc 
pracovníkům, kteří byli postiženi důsledky velkých strukturálních změn ve světovém 
obchodu. 

Podle ustanovení bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové 
kázni a řádném finančním řízení1 a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/20062 nesmí fond 
překročit maximální roční částku 500 milionů EUR, které je rozpětím mezi celkovým stropem 
na předchozí rok a zrušenými prostředky na závazky za poslední dva roky, s výjimkou 
prostředků souvisejících s okruhem 1b. Příslušné částky se zapíší do rozpočtu Evropské unie 
jako příděl prostředků, jakmile Komise zjistí, že existuje dostatečné rozpětí nebo že byly 
zrušeny závazky.
Pokud jde o postup, k mobilizaci prostředků z fondu je třeba, aby Komise v případě kladného 
posouzení žádosti předložila rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu
a zároveň příslušnou žádost o převod prostředků. Současně by mohly být zahájeny třístranné 
rozhovory s cílem dospět k dohodě ohledně použití fondu a požadovaných částek. Třístranné 
rozhovory se mohou konat ve zjednodušené formě.

II. Současný stav: návrh Komise 

Dne 20. července 2011 Komise přijala nový návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG 
ve prospěch Německa, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni
v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, na trh práce.
Jedná se o patnáctou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2011 a týká se 
uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 4 347 868 EUR ve prospěch Německa. Žádost se 
týká 778 propuštěných pracovníků, přičemž pomoc má být poskytnuta všem z nich, v pěti 
podnicích zařazených do oddílu 29 NACE Revize 2 („Výroba motorových vozidel, přívěsů
a návěsů“) v regionech NUTS II Arnsberg (DEA5) a Düsseldorf (DEA1) v Německu během 
devítiměsíčního referenčního období od 1. března 2010 do 1. prosince 2010. 
Tato žádost – věc EGF/2011/003 DE/Arnsberg a Düsseldorf automobilový průmysl, Německo 
– byla Komisi předložena dne 9. února 2011 a do 28. dubna 2011 byla doplňována
o dodatečné informace. Žádost byla založena na intervenčním kritériu uvedeném v čl. 2 písm. 
b) nařízení o EFG, podle něhož musí dojít k propuštění nejméně 500 osob během devíti 
měsíců z podniků působících v tomtéž odvětví NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou 
sousedících regionech členského státu na úrovni NUTS II.
Jedním z kritérií pro hodnocení Komise bylo posouzení vztahu mezi daným propouštěním
a velkými změnami ve struktuře světového obchodu či finanční krizí, které v tomto 
konkrétním případě souvisely s celosvětovým poklesem poptávky po motorových vozidlech
v Evropské unii, jež byla důsledkem globální finanční a hospodářské krize. Následkem toho 
poklesla v roce 2009 výroba motorových vozidel v Německu oproti roku 2008 o 13,8 %

                                               
1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
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a oproti roku 2010 o 14 %.
Podle německých úřadů toto náhlé a drastické snížení poptávky po motorových vozidlech
v roce 2009, které bylo způsobeno krizí a nemohlo být předvídáno dále, vedlo k zásadnímu 
snížení využívání výrobní kapacity a příjmů dodavatelů pro automobilový průmysl.

Vzhledem k tomu, že podle stanoviska německých orgánů představuje propuštění 778 
pracovníků, kterých se tato žádost týká, další zvýšení nezaměstnanosti v regionech Arnsberg
a Düsseldorf, které již byly vážně postiženy propouštěním v Nokie v Bochumu a uzavřením 
továrny General Motors.

Koordinovaný balíček individualizovaných služeb, které mají být financovány, včetně 
kompatibility s akcemi financovanými ze strukturálních fondů, zahrnuje opatření na:

 krátkodobý příspěvek na hledání zaměstnání – pro období, během nichž se pracovníci 
účastní opatření aktivní politiky trhu práce;

 kvalifikační kurzy, jež se zaměřují na propuštěné pracovníky, jejichž kvalifikace není 
uznávaná nebo je zastaralá, a na pracovníky v průmyslu;

 komplexní poradenství při zakládání podnikání – vedení a podpora provádění
a financování zakládání podnikání;

 workshopy a skupiny pracovníků – vedení a výměna zkušeností v malých skupinách 
pracovníků s podobným profesním zázemím;

 poradenství v oblasti mezinárodního a vnitrostátního trhu práce – příprava některých 
pracovníků pro práci mimo region či dokonce za hranicemi Německa;

 aktivační příplatek – pobídka pro pracovníky, kteří přijmou nové zaměstnání s nižším 
platem;

 průzkum v oblasti zprostředkování práce – osoby provádějící průzkum v oblasti 
zprostředkování práce kontaktují potenciální zaměstnavatele a na základě konkrétních 
nabídek pracovních míst určují nejvhodnější zájemce a jejich konkrétní potřeby
v oblasti odborné přípravy;

 poradenství a podpora v případě přechodu na nové zaměstnání a v případě 
nezaměstnanosti – podpora pracovníků v případě přechodu na nové zaměstnání
a podpora pracovníků v případě nezaměstnanosti;

Pokud jde o kritéria uvedená v článku 6 nařízení (ES) č. 1927/2006, německé orgány ve své 
žádosti a doplňujících informacích:
• potvrdily, že finanční příspěvek z EFG nenahrazuje opatření, za něž jsou odpovědné 
podniky na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv,
• prokázaly, že navrhovaná opatření poskytují pomoc jednotlivým pracovníkům
a nevyužívají se k restrukturalizaci podniků nebo odvětví,

• potvrdily, že výše uvedené způsobilé akce nepřijímají podporu z jiných finančních 
nástrojů EU.

Co se týče řídících a kontrolních systémů, uvědomilo Německo Komisi, že finanční příspěvky 
budou řízeny a kontrolovány stejnými orgány jako finan z Evropského sociálního fondu 
(ESF). 
V souladu s hodnocením Komise tato žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení
o EFG, a Komise proto rozpočtovému orgánu doporučuje, aby žádost schválil.
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Za účelem uvolnění prostředků z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost
o převod prostředků v celkové výši 4 347 868 EUR z rezervy EFG (40 02 43) v prostředcích 
na závazky do rozpočtové položky EFG 04 05 01.

Zpravodajka vítá skutečnost, že po opakovaných žádostech Parlamentu vykazuje rozpočet na 
rok 2011 poprvé prostředky na platby (47 608 950 EUR) v rozpočtové položce EFG a vítá 
navýšení položky 04 05 01 o 50 000 000 EUR, jak stanoví OR 2/2011.
Připomíná, že EFG byl vytvořen jako samostatný zvláštní nástroj s vlastními cíli a lhůtami,
a zaslouží si proto, aby mu byly přiděleny vlastní prostředky, čímž se zabrání převodům
z jiných rozpočtových položek, k nimž docházelo v minulosti, neboť tím by mohlo být 
ohroženo dosažení různých jiných politických cílů. 

IID povoluje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.
Jedná se o patnáctý návrh na uvolnění prostředků z fondu předložený rozpočtovému orgánu
v roce 2011. Po odečtení aktuálně požadované částky (4 347 868 EUR) z dostupných 
prostředků tedy do konce roku 2011 zůstává k dispozici částka 420 413 131 EUR. Tím 
zůstane více než 25 % maximální roční částky vyčleněné pro EFG k dispozici pro přidělení 
během posledních čtyř měsíců roku 2011, jak to požaduje ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení
o EFG.

III. Postup
Komise předložila žádost o převod s cílem zapsat do rozpočtu na rok 2011 specifické 
prostředky na závazky, jak vyžaduje bod 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 
2006.

Pokud Parlament s Radou nedosáhnou dohody, mohly by třístranné rozhovory o tomto návrhu 
rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, který předložila Komise, proběhnout ve 
zjednodušené formě, jak stanoví čl. 12 odst. 5 právního základu.
Podle interní dohody by měl být do celého procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost
a sociální věci (EMPL), aby poskytoval konstruktivní podporu a přispíval k posouzení žádostí
o uvolnění prostředků z fondu.

V návaznosti na své hodnocení poskytne výbor EMPL Evropského parlamentu svůj názor na 
uvolnění prostředků z fondu, který bude připojen k této zprávě jako dopis.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během 
dohodovacího řízení dne 17. července 2008, potvrdilo, že s náležitým ohledem 
na interinstitucionální dohodu je důležité zajistit rychlý postup při přijímání rozhodnutí
o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.


