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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/2011/003 DE/Arnsberg in Düsseldorf 
avtomobilska industrija, Nemčija)
(KOM(2011)0447 – C7-0209/2011 – 2011/2163(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0447 –
C7–0209/2011),

– 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 tega sporazuma,

– ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1927/2006 z dne 
20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji2 (uredba 
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 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 Nemčija zaprosila za pomoč v zvezi s 778 presežnimi delavci (pomoč naj bi prejeli 
vsi) v petih podjetjih, ki delujejo v oddelku 29 NACE Revizija 2 (Proizvodnja motornih 
vozil, prikolic in polprikolic) v regijah Arnsberg (DEA5) in Düsseldorf (DEA1) na ravni 

                                               
1 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
2 UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
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NUTS II v Nemčiji,

E. ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, ki so določena v uredbi ESPG,

1. od zadevnih institucij zahteva, naj naredijo vse potrebno za izboljšanje postopkovnih in 
proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev 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 sklada ter da bo zagotovljena njegova večja učinkovitost, 
preglednost in prepoznavnost;

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 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 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 ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in 
roki ter da je zato zanj treba nameniti posebna sredstva, s čimer bo preprečeno 
prerazporejanje iz drugih proračunskih vrstic, kakor se je dogajalo v preteklosti, saj bi to 
lahko ogrozilo doseganje različnih ciljev politik;

6. pozdravlja predlagano povečanje sredstev v proračunski vrstici ESPG 04 05 01 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 to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in 
Komisiji.
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PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne xxx

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/2011/003 DE/Arnsberg in Düsseldorf avtomobilska industrija, Nemčija)

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 Sporazuma,

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) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije3,

ter ob upoštevanju naslednjega:

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

(2) Področje uporabe ESPG je bilo za vloge, vložene 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 v višini 500 milijonov EUR.

(4) Nemčija je 9. februarja 2011 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi s 
presežnimi delavci v petih podjetjih, ki delujejo v panogi, razvrščeni v oddelek 29 
NACE Revizija 2 (Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic), v regiji po 
ravni NUTS II Arnsberg (DEA5) in Düsseldorf (DEA1), do 28. aprila 2011 pa jo je 
dopolnila z dodatnimi informacijami. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih 
prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo 
zneska v višini 4.347.868 EUR.

                                               
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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(5) Zato je treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki 
jo je vložila Nemčija –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011 se iz Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi znesek 4.347.868 EUR v odobritvah za 
prevzem obveznosti in odobritvah 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. Okoliščine
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč 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. Trenutno stanje: predlog Komisije 

Komisija je 20. julija 2011 sprejela nov predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist 
Nemčije, da bi podprla ponovno vključevanje na trg dela tistih delavcev, ki so postali presežni 
zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

To je petnajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2011, zadeva pa 
uporabo skupnega zneska v višini 4.347.868 EUR iz ESPG za Nemčijo. Nanaša se na 778 
presežnih delavcev (za vse je predvidena pomoč) v devetmesečnem referenčnem obdobju od 
1. marca 2010 do 1. decembra 2010 iz petih podjetij, ki delujejo v oddelku 29 NACE Revizija 
2 (Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic), v regijah Arnsberg (DEA5) in 
Düsseldorf (DEA1) na ravni NUTS II v Nemčiji.

Vloga EGF/2011/003 DE/ Arnsberg in Düsseldorf avtomobilska industrija, Nemčija, je bila 
predložena Komisiji 9. februarja 2011 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do 28. aprila 
2011. Temelji na merilih za pomoč iz člena 2(b) uredbe ESPG, v skladu s katero mora biti 
odpuščenih vsaj 500 delavcev v devetmesečnem obdobju v podjetjih, ki delujejo v istem 
razdelku NACE Revizija 2 v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni NUTS II v državi 
članici.

Eno od meril, ki ga je pri svoji oceni uporabila Komisija, je bila ocena povezave med 
presežnimi delavci in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih ali 
finančno krizo, kar se v tem konkretnem primeru nanaša na zmanjšano povpraševanje po 
novih motornih vozilih v Evropski uniji zaradi svetovne finančne in gospodarske krize. 
Posledično je proizvodnja motornih vozil v Nemčiji leta 2009 upadla za 13,8 % v primerjavi z 
letom 2008 in v letu 2010 za 14 % v primerjavi z letom 2008.

                                               
1 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
2 UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
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Poleg tega je po navedbah nemških organov nenadno in občutno zmanjšanje povpraševanja 
po motornih vozilih, ki ga ni bilo mogoče predvideti, povzročilo močan padec v izkoriščanju 
proizvodnih zmogljivosti kot tudi opazni upad prihodkov pri dobaviteljih za avtomobilsko 
industrijo.

Glede na nemške organe bo 778 presežnih delavcev, ki jih zajema ta vloga, dodatno 
prispevalo k ogromni stopnji brezposelnosti v regijah Arnsberg in Düsseldorf, ki sta že tako 
resno prizadeti zaradi odpuščanja Nokie v Bochumu in zaprtja tovarne General Motors.
Usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki bodo financirane, pri čemer bo upoštevana 
združljivost z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov, vsebuje ukrepe za:

 kratkoročno nadomestilo za iskanje zaposlitve – za obdobja v katerih delavci 
sodelujejo pri aktivnih ukrepih politike na trgu dela;

 tečaji usposabljanja za pridobitev kvalifikacij – tečaji so namenjeni presežnim 
delavcem brez priznanih potrdil ali z zastarelimi potrdili o kvalifikacijah ter delavcem 
v industriji;

 poglobljeno svetovanje pri ustanavljanju novih podjetij – smernice in podpora za 
izvajanje in financiranje ustanavljanja novih podjetij;

 delavnice in manjše delovne skupine – posebno svetovanje in izmenjava izkušenj v 
manjših skupinah delavcev s podobnim poklicnim ozadjem;

 usmerjanje na mednarodnem in državnem trgu dela – omogočiti omejenemu številu 
delavcev, da se pripravijo za službo izven njihove regije, tudi izven Nemčije;

 dodatek za dejavnost – spodbuda za delavce, ki sprejmejo novo službo z nižjo plačo;
 iskanje možnosti za prezaposlovanje – svetovalci za prezaposlovanje so v stiku s 

potencialnimi delodajalci in na podlagi specifičnih prostih delovnih mest izberejo 
najprimernejše kandidate ter določijo njihove posebne potrebe po usposabljanju;

 svetovanje in podpora v primeru nove zaposlitve ali brezposelnosti – pomoč 
delavcem, da se prilagodijo na novo službo, in podpora v primeru brezposelnosti;

V zvezi z merili iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1927/2006 so nemški organi v svoji vlogi in v 
dodatnih informacijah:
• potrdili, da finančni prispevek iz ESPG ne nadomešča ukrepov, za katere so 
odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb;
• dokazali, da ukrepi zagotavljajo podporo za posamezne delavce in da ne bodo 
uporabljeni za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;
• potrdili, da se za navedene upravičene ukrepe ne črpa pomoči iz drugih finančnih 
instrumentov EU.
Glede upravljalnih in nadzornih sistemov je Nemčija Komisijo obvestila, da bodo finančne 
prispevke upravljali in nadzirali isti organi, ki upravljajo in nadzirajo Evropski socialni sklad.
V skladu z oceno Komisije vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, ki so določena 
v uredbi ESPG, zato proračunskemu organu priporoča, da jo odobri.
Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za 
prerazporeditev v skupnem znesku 4.347.868 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 
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prvič vsebuje sredstva za plačila v višini 47.608.950 EUR v proračunski vrstici ESPG in 
pozdravlja povečanje sredstev v proračunski vrstici 04 05 01 za 50.000.000 EUR, predvideno 
v 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 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.
Medinstitucionalni sporazum dopušča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje 
500 milijonov EUR.
To je petnajsti predlog za uporabo sredstev iz sklada, predložen proračunskemu organu v letu 
2011. Če zahtevani znesek (4.347.868 EUR) odštejemo od razpoložljivih sredstev, ostaja do 
konca leta 2011 na voljo 420.413.131 EUR. Tako bo ostalo na voljo več kot 25 % najvišjega 
letnega zneska, namenjenega ESPG, za dodeljevanje sredstev v zadnjih štirih mesecih leta 
2011, kot določa člen 12(6) uredbe 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 notranjim 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 iz 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.


