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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 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. 
decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej 
disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení 
(žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores predložená Gréckom)
(COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0620 –
C8-0183/2014),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. 
decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) 
a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/20061(nariadenie o EGF),

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, 
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20202, a najmä na jeho 
článok 12,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení3, (MID z 2. decembra 2013) a najmä na jej 
bod 13,

– so zreteľom na postup trialógu ustanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

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

– so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0000/2014),

A. keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú 
podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien vo 
svetovom obchode, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B. keďže finančná pomoc Európskej únie prepusteným pracovníkom by mala byť 
dynamická a čo najrýchlejšie a najúčinnejšie dostupná 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 
z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho 
fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

                                               
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
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C. keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament 
a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia 
finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované 
opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci 
Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie 
a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím 
samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov 
na zakladanie vlastných podnikov;

D. keďže grécke orgány podali žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores 6. júna 2014 
v nadväznosti na prepustenie 761 pracovníkov spoločnosti Sprider Stores S.A., ktorá 
pôsobila v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 
47 (Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov); 

E. keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1. konštatuje, že grécke orgány predložili žiadosť podľa intervenčného kritéria článku 4 
ods. 1 písm. a) nariadenia EGF, známeho tiež ako kritérium hospodárskej krízy, 
v ktorom sa požaduje, aby aspoň 500 pracovníkov bolo prepustených alebo skončilo 
činnosť samostatne zárobkovo činných osôb za referenčné obdobie štyroch mesiacov 
v podniku v členskom štáte vrátane prepustených pracovníkov alebo skončenej činnosti 
samostatne zárobkovo činných osôb u jeho dodávateľov a následných výrobcov;

2. konštatuje, že grécke orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 6. júna 
2014 a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 7. októbra 2014; víta rýchle vypracovanie 
hodnotenia za menej než päť mesiacov;

3. súhlasí s tým, že udalosti, ktoré spôsobili prepúšťanie, menovite: 1) pokles 
disponibilného príjmu domácností – v dôsledku zvýšenia daňového zaťaženia, zníženia 
platov (súkromných aj verejných zamestnancov) a zvyšovania nezamestnanosti – čo 
malo za následok prudký pokles kúpnej sily; 2) radikálne zníženie úverov pre podniky 
a jednotlivcov v dôsledku nedostatku hotovosti v gréckych bankách, sú spojené 
s hospodárskou krízou a že Grécko má preto nárok na príspevok z EGF;

4. konštatuje, že maloobchodný sektor bol doteraz predmetom ďalších troch žiadostí 
o príspevok z EGF, ktoré sa tiež zakladali na celosvetovej finančnej a hospodárskej 
kríze;

5. konštatuje, že toto prepúšťanie povedie k ďalšiemu zvýšeniu miery nezamestnanosti 
v krajine, ktorá narástla už v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy a je najvyššia 
spomedzi všetkých členských štátov; 

6. konštatuje, že okrem 761 prepustených poskytnú grécke orgány poskytnú 
personalizované služby spolufinancované z EGF aj 550 mladým ľuďom do 30 rokov, 
ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET) ku dňu predloženia žiadosti, vzhľadom na to, že v 682 prípadoch boli 
prepustení pracovníci v regiónoch na úrovni NUTS 2, ktoré sú oprávnené v rámci 
iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

7. víta skutočnosť, že grécke orgány sa v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci rozhodli 
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začať poskytovať personalizované služby postihnutým pracovníkom 1. septembra 2014, 
pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný 
koordinovaný balík;

8. konštatuje, že grécke orgány uviedli, že koordinovaný balík personalizovaných služieb 
bol vypracovaný po konzultáciách so zástupcami cieľových príjemcov a federáciou 
súkromných zamestnancov v Grécku a že o navrhnutej žiadosti sa rokovalo v máji 2014 
na dvoch zasadnutiach so sociálnymi partnermi, s ktorými sa konzultovalo o rôznych 
otázkach týkajúcich sa obsahu integrovaného balíka opatrení; 

9. konštatuje, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť prepusteným 
pracovníkom, pozostávajú z týchto opatrení, ktoré spoločne tvoria koordinovaný balík 
personalizovaných služieb: profesijné poradenstvo a podpora kariérneho plánovania, 
vzdelávanie, rekvalifikácia a odborná príprava, príspevok na založenie podniku, 
príspevok na hľadanie zamestnania a odbornú prípravu, príspevok na mobilitu; 

10. víta skutočnosť, že sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní 
budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

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

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

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

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 
Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach 
a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores 
predložená Gréckom)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 
2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení 
nariadenia (ES) č. 1927/20061, a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20202, a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení3, a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom 
poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo 
činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu veľkých štrukturálnych zmien 
v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, v dôsledku pokračovania 
celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorou sa zaoberá nariadenie (ES) 
č. 546/20094, alebo v dôsledku novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, 
a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2) EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 
2011), ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

(3) Grécko predložilo 6. júna 2014 žiadosť o mobilizáciu prostriedkov z EGF v súvislosti 
s prepúšťaním5 v spoločnosti Sprider Stores S. A. v Grécku a v súlade s článkom 8 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 26.
5 V súlade s článkom 3 písm. a) nariadenia o EGF.
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ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 ju doplnilo o dodatočné informácie. Táto žiadosť 
spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z fondu EGF podľa článku 13 
nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4) Podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa Grécko rozhodlo poskytovať 
personalizované služby spolufinancované z fondu EGF aj mladým ľuďom, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

(5) Preto je potrebné mobilizovať fond EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo 
výške 7 290 900 EUR v súvislosti so žiadosťou Grécka,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE: 

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 sa mobilizuje 
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 7 290 900 EUR 
vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Kontext

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej 
podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní 
svetového obchodu. 

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje 
viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20201, a článku 15 nariadenia (ES) č. 1309/20132

fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (podľa cien z roku 2011). 
Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi 
Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci 
v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení3 Komisia na to, aby aktivovala 
fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh 
na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. 
V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg. 

II. Žiadosť spoločnosti Sprider Stores a návrh Komisie 

Komisia 7. októbra 2014 prijala návrh rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov z EGF 
v prospech Grécka s cieľom podporiť opätovné začleňovanie pracovníkov, ktorých z dôvodu 
hospodárskej krízy prepustila spoločnosť Sprider Stores pôsobiaca v hospodárskom sektore 
zaradenom do divízie 47 klasifikácie NACE Rev. 2 (Maloobchod okrem motorových vozidiel 
a motocyklov), do trhu práce. Okrem toho grécke orgány poskytnú personalizované služby 
spolufinancované fondom EGF až 550 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 
v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), vo veku do 25 rokov ku dňu 
predloženia žiadosti, vzhľadom na to, že ku všetkým prepusteniam dochádza v regiónoch na 
úrovni NUTS 2, ktoré sú oprávnené v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých 
ľudí. 

Toto je pätnásta žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2014, a týka sa 
mobilizácie celkovej sumy 7 290 900 EUR z EGF v prospech Írska. Týka sa celkovo 1 311 
príjemcov. Žiadosť bola Komisii zaslaná 6. júna 2014 a do 1. augusta 2014 bola doplnená 
o ďalšie informácie. Komisia v súlade so všetkými uplatniteľnými ustanoveniami nariadenia 
o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku 
z EGF. 

Grécke orgány uvádzajú, že sa grécke hospodárstvo nachádza už šiesty rok po sebe (2008 –
2013) v hlbokej recesii. Podľa gréckeho štatistického úradu ELSTAT od roku 2008 klesol 
HDP Grécka o 25,7 percentuálnych bodov, verejná spotreba o 21 percentuálnych bodov 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2013, s. 855.
3 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
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a súkromná spotreba o 32,3 percentuálnych bodov, pričom nezamestnanosť stúpla o 20,6 
percentuálnych bodov.

S cieľom riešiť splátky zahraničného dlhu grécka vláda v roku 2008 navyše prijala 
nepopulárne opatrenia, ako napríklad zvýšenie daňových výnosov, zjednodušenie verejných 
výdavkov a zníženie platov verejných zamestnancov. V snahe zvýšiť konkurencieschopnosť 
gréckeho hospodárstva klesali mzdy aj v súkromnom sektore. Od roku 2008 tisícky podnikov 
ukončili svoju činnosť a prepustili zamestnancov, prípadne samostatne zárobkovo činné 
osoby ukončili svoje činnosti, čo prispelo k prudkému nárastu nezamestnanosti. Okamžitým 
následkom nižších príjmov bolo zníženie spotreby.

Grécke orgány uvádzajú, že vzhľadom na to, že spoločnosť Sprider Stores pôsobila vo 
všetkých gréckych regiónoch, sa prepúšťanie dotýka celého Grécka a povedie k ďalšiemu 
zvýšeniu miery nezamestnanosti, ktorá narástla už v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy 
a situácia v oblasti nezamestnanosti je mimoriadne krehká vzhľadom na to, že Grécko má 
najvyššiu mieru nezamestnanosti spomedzi všetkých členských štátov EÚ.

Personalizované služby, ktoré sa majú poskytnúť prepusteným pracovníkom, pozostávajú 
z týchto opatrení, ktoré spoločne tvoria koordinovaný balík personalizovaných služieb: 
profesijné poradenstvo a podpora kariérneho plánovania, vzdelávanie, rekvalifikácia 
a odborná príprava, príspevok na založenie podniku, príspevok na hľadanie zamestnania 
a odbornú prípravu, príspevok na mobilitu.

Podľa Komisie predstavujú opísané opatrenia aktívne opatrenia trhu práce zahrnuté 
do oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia 
nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany. 

Grécke orgány poskytli všetky potrebné uistenia, že: 

– sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní budú dodržiavať 
zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie;

– boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch 
a v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa hromadného prepúšťania;

– na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov Únie alebo 
finančných nástrojov a zabráni sa dvojitému financovaniu;

– navrhované opatrenia doplnia opatrenia financované zo štrukturálnych fondov; 

– finančný príspevok z fondu EGF bude v súlade s procesnými a materiálnymi 
pravidlami Únie o štátnej pomoci.

Grécko oznámilo Komisii, že zdrojom vnútroštátneho predbežného financovania alebo 
spolufinancovania je program verejných investícií ministerstva pre rozvoj.
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III. Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun 
celkovej sumy 1 501 200 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF 
(04 04 01). 

Toto je pätnásty návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu, ktorý bol 
doteraz predložený rozpočtovému orgánu v roku 2014. 

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 
ods. 4 nariadenia o EGF.

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


