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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem 
poslovodenju (vloga EGF/2014/008 FI/STX Rauma, Finska)
(COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0630 
– C8-0214/2014),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/20061 (uredba o ESPG),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20202, zlasti točke 12 tega sporazuma,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju3, zlasti točke 13 tega 
sporazuma,

– ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, določenega v točki 13 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

– ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

– ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0000/2014),

A. ker je Unija vzpostavila 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 bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim 
hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob 
upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja 
sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

                                               
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
2 UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
3 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
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C. ker je bil pri sprejetju uredbe o ESPG upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da 
se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije 
poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se poveča 
učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu, 
tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, da se razširi obseg upravičenih ukrepov 
in upravičencev, in sicer z vključitvijo samozaposlenih in mladih, ter da se financirajo 
spodbude za ustanovitev lastnega podjetja,

D. ker so finski organi 27. maja 2014 predložili vlogo EGF/2014/00 FI/STX Rauma po 
odpustitvi 577 delavcev v podjetju STX Finland Oy, ki je delovalo v gospodarskem 
sektorju, razvrščenem v NACE Revizija 2, oddelek 30 („Proizvodnja drugih vozil in 
plovil“), 

E. ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1. ugotavlja, da so finski organi vložili vlogo v okviru merila za pomoč iz člena 4(1)(a) 
uredbe o ESPG, ki zahteva najmanj 500 odpuščenih delavcev ali samozaposlenih oseb, 
ki so prenehale opravljati dejavnost, v štirimesečnem referenčnem obdobju v podjetju v 
državi članici, vključno z odpuščenimi delavci ali samozaposlenimi osebami, ki so 
prenehale opravljati dejavnost, pri njegovih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni 
fazi;

2. je seznanjen, da so finske oblasti vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložile 
27. maja 2014, Komisija pa je njeno oceno dala na voljo 14. oktobra 2014; pozdravlja 
hiter postopek ocenjevanja, ki je trajal manj kot pet mesecev;

3. ugotavlja, da finski organi navajajo, da se je svetovna pomorska industrija v zadnjih 
letih korenito spremenila in da se je v tem svetovnem obsegu tržni delež EU v 
ladjedelništvu1 v prvih treh četrtletjih leta 2013 zmanjšal s 13 % leta 2007 na 5 %, pri 
čemer je ustrezni delež Kitajske, Južne Koreje in Japonske skupaj narasel s 77 % leta 
2007 na 86 % v prvih treh četrtletjih leta 2013; ugotavlja, da sta poleg tega precejšnja 
širitev ladjedelniškega trga v Aziji in manjše število naročil zaradi gospodarske krize 
prisilila evropski sektor v preveliko globalno zmogljivost, ki vodi do močne 
konkurence;

4. se strinja, da so ti dejavniki povezani z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih 
trgovinskih tokovih zaradi globalizacije in da je Finska upravičena do finančnega 
prispevka iz ESPG;

5. ugotavlja, da je bilo do danes na splošno za ladjedelniški sektor vloženih 6 vlog ESPG, 
od tega ena temelji na spremembah v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije 
in pet na svetovni finančni in gospodarski krizi;

6. ugotavlja, da bodo ta odpuščanja še dodatno poslabšala raven brezposelnosti na 
Jugozahodnem Finskem, saj ima večina odpuščenih delavcev nizko stopnjo izobrazbe v 
povezavi s precej visoko starostjo, kar bo verjetno povečalo tveganje dolgotrajne 
brezposelnosti; je vedno bolj zaskrbljen zaradi posledic tega zaprtja za regijo, saj 

                                               
1 merjeno v količini proizvodnje
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ladjedelniška in kovinska industrija predstavljata osrednje gospodarske dejavnosti in 
imata zgodovinsko tradicijo, zaradi česar bo prehod na nove gospodarske dejavnosti 
toliko težji;

7. ugotavlja, da je poleg 577 delavcev iz referenčnega obdobja do pomoči upravičenih tudi 
57 delavcev, odpuščenih po štirimesečnem referenčnem obdobju, torej je skupno število 
upravičenih prejemnikov 634; število ciljnih upravičencev do ukrepov iz ESPG je 565;

8. ugotavlja, da celotni proračun za izvajanje ESPG znaša 2.378.000 EUR, od tega je 
113.000 EUR namenjenih izvajanju, in da finančni prispevek iz ESPG znaša 1.426.800 
EUR, kar predstavlja 60 % vseh stroškov;

9. pozdravlja dejstvo, da so se finske oblasti odločile, da bodo začele prilagojene ukrepe za 
prizadete delavce izvajati 15. januarja 2014, precej pred dokončno odločitvijo o 
dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj in celo za vlogo za finančni 
prispevek iz ESPG, da bi odpuščenim delavcem zagotovile hitro pomoč;

10. ugotavlja, da so finski organi navedli, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev 
pripravljen v posvetovanju z zadevnimi socialnimi partnerji in različnimi 
zainteresiranimi stranmi, ter pozdravlja dejstvo, da posvetovanja potekajo v obliki 
delovne skupine, ki jo je sklicalo ministrstvo za zaposlovanje in gospodarstvo, da bi 
obravnavali odpuščanja v STX Finska;

11. ugotavlja, da bodo ponujene prilagojene storitve zajemale tri vrste ukrepov za 
odpuščene delavce, zajete v tej vlogi, in sicer (i) pomoč pri iskanju nove zaposlitve, (ii) 
pomoč pri ustanovitvi lastnega podjetja in (iii) zagotavljanje izobraževanja ali 
usposabljanja;

12. pozdravlja zlasti ukrep z naslovom „Raziskava podjetij“, pri katerem se bo v 
sodelovanju s podjetji in industrijami v mestu Rauma izdelala raziskava delovnih mest v 
regiji Rauma, ki bo zagotovila najnovejše podatke o potrebah podjetij po delavcih, z njo 
pa bo mogoče upravičene delavce usmeriti v pravo smer ter jim ponuditi potrebno 
usposabljanje;

13. poziva, naj ukrepi ESPG, načrtovani znotraj novega programskega obdobja ESPG, 
dopolnijo načrt ESPG in omogočijo ponovno vključitev delavcev v trajnostne in v 
prihodnost usmerjene gospodarske sektorje;

14. opozarja, da je zaposljivost odvisna tudi od stopnje vključenosti v družbo in zato 
poziva, naj se posebno pozornost nameni socialnemu spremljanju starejših in manj 
usposobljenih delavcev;

15. odobrava dejstvo, da se bosta pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju 
spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

16. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

17. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter 
poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;
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18. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in 
Komisiji.
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PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in 
dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/008, ki jo je podala Finska)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/20061, zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20202, zlasti člena 12,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih 
zadevah in dobrem finančnem poslovodenju3, zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje 
podpore presežnim delavcem in samozaposlenim osebam, ki so prenehale opravljati 
svojo dejavnost zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, 
ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in 
gospodarske krize, ki je predmet Uredbe (ES) št. 546/20094, ali nove svetovne 
finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2) Sredstva ESPG ne presegajo najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz 
leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013.

(3) Finska je 27. maja 2014 vložila vlogo za uporabo sredstev iz ESPG v zvezi z 
odpuščanjem presežnih delavcev5 v družbi STX Finland Oy v mestu Rauma in jo 
dopolnila z dodatnimi informacijami, kot je določeno v členu 8(3) Uredbe (EU) 

                                               
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
2 UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
3 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
4 UL L 167, 29.6.2009, str. 26.
5 V smislu člena 3(a) uredbe o ESPG.
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št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG iz 
člena 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4) Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 
1.426.800 EUR za vlogo, ki jo je vložila Finska –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP: 

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2014 se iz Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 1.426.800 EUR v odobritvah za prevzem 
obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V , dne

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik
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OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

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.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2014–20201 in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/20132 sklad ne sme preseči 
najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se 
vključijo v splošni proračun Unije kot rezerva.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, 
sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju3v primeru, da je bila 
vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sredstev 
sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz 
sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga za podjetje STX Rauma in predlog Komisije 

Komisija je 14. oktobra 2014 sprejela predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist 
Finske, da bi podprla ponovno vključevanje tistih delavcev, ki so postali presežni v podjetju 
STX Finland Oy, ki je delovalo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v NACE Revizija 2, 
oddelek 30 („Proizvodnja drugih vozil “), na trg dela zaradi velikih strukturnih sprememb v 
svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije.

To je šestnajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2014, zadeva pa 
uporabo skupnega zneska v višini 1.426.800 EUR iz ESPG za Finsko. Nanaša se na 565 
upravičencev. Vloga je bila Komisiji poslana 27. maja 2014 in dopolnjena z dodatnimi 
informacijami do 22. julija 2014. Komisija je v skladu z vsemi veljavnimi določbami uredbe o 
ESPG ugotovila, da so pogoji za finančni prispevek na podlagi uredbe o ESPG izpolnjeni.

Finski organi navajajo, da se je svetovna pomorska industrija v zadnjih letih korenito 
spremenila in da se je v teh svetovnih okoliščinah tržni delež EU bistveno zmanjšal. Merjeno 
v količini proizvodnje, se je tržni delež EU v ladjedelništvu v prvih treh četrtletjih leta 2013 
zmanjšal na 5 % s 13 % leta 2007. Ustrezni delež Kitajske, Južne Koreje in Japonske skupaj 
pa je narasel s 77 % leta 2007 na 86 % v prvih treh četrtletjih leta 2013.

V številnih azijskih državah je postalo ladjedelništvo instrument nacionalnega ustvarjanja 
delovnih mest in pridobivanja tujih valut. Te države podpirajo ladjedelniško industrijo zaradi 
njenega globalnega značaja in vpliva na zaposlovanje. Evropo, zibelko sodobne ladjedelniške 
industrije, so torej precej izpodrinile azijske države z nizkimi stroški dela.

                                               
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
2 UL L 347, 30.12.2013, str. 855.
3 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
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Finski organi navajajo, da se pričakuje, da se bo po zaprtju družbe STX stopnja brezposelnosti 
v regiji Rauma povečala za več kot dve odstotni točki in sicer z 11,1 na 13,1 %. Poleg tega pa 
bo po vsej verjetnosti nizka stopnja izobrazbe skupaj s precej visoko starostjo povečala 
tveganje dolgotrajne brezposelnosti.

Prilagojene storitve, ki naj bi se zagotovile presežnim delavcem, vključujejo spodaj navedene 
ukrepe, ki so del usklajenega svežnja prilagojenih storitev: mentorstvo in drugi pripravljalni 
ukrepi, zaposlitveno in poslovno svetovanje na kontaktni točki, usposabljanje in 
prekvalifikacija, spodbujanje podjetništva in podjetniško usposabljanje ter strokovne storitve, 
raziskava podjetij, subvencioniranje plač, nadomestila za potne stroške, stroške prenočitve in 
selitve.

Ti ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela v okviru upravičenih ukrepov iz 
člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomestijo pasivnih ukrepov socialne zaščite.

Finski organi so dali vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

– pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali 
načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

– upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o 
kolektivnem odpuščanju;

– podjetje, ki je po odpustih nadaljevalo dejavnosti, je izpolnilo svoje pravne 
obveznosti; podjetje je izpolnilo svoje pravne obveznosti glede odpuščanja in v 
skladu s tem poskrbelo za svoje delavce;

– predlagani ukrepi bodo pomenili pomoč za posamezne delavce in se ne bodo 
uporabljali za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

– za predlagane ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali 
finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje;

– predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov; 

– finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in 
materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Finska je obvestila Komisijo, da bodo viri nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali 
sofinanciranja predvsem iz javnih služb za zaposlovanje v upravni veji ministrstva za 
zaposlovanje in gospodarstvo, nekatere storitve pa bodo financirane iz odhodkov iz 
poslovanja centra za gospodarski razvoj, promet in okolje ter zavoda za zaposlovanje in 
gospodarski razvoj.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za 
prerazporeditev v skupnem znesku 1.426.800 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v 
proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).
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To je šestnajsti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu 
v letu 2014.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) 
uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v 
postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva iz 
sklada.


