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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/2014/005 FR/GAD z Francúzska)
(COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0662 – C8-
0026/2014),

– 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
v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy,
a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B. 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 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 francúzske orgány predložili žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD 6. júna 2014 na 
základe prepustenia 744 pracovníkov v GAD société anonyme simplifiée, t. j. podniku, 
ktorý pôsobil v hospodárskom sektore klasifikovanom podľa NACE Rev. 2 do divízie 
10 („Výroba potravinárskych výrobkov“); 

E. keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF;

1. konštatuje, že francúzske orgány predložili žiadosť podľa intervenčného kritéria článku 
4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa stanovuje limit aspoň 500 pracovníkov, 
ktorí boli prepustení, alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré ukončili činnosť
v referenčnom období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte, 
vrátane pracovníkov, ktorí boli u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov 
prepustení, a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť u jeho dodávateľov 
alebo u nadväzujúcich výrobcov skončila;

2. poznamenáva, že francúzske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 
6. júna 2014 a že Komisia poskytla svoje posúdenie 24. októbra 2014; víta skutočnosť, 
že Komisia dodržala prísnu lehotu 12 týždňov stanovenú nariadení o EGF;

3. konštatuje, že francúzske orgány tvrdia, že GAD ako bitúnok a podnik na spracovanie 
mäsa sa ocitol medzi týmito dvoma skupinami cenového tlaku: na jednej strane 
poľnohospodári snažiaci sa zvládnuť nárast cien krmiva a na druhej strane spotrebitelia 
snažiaci sa vyrovnať so zníženým príjmom; 

4. súhlasí s tým, že zníženie spotreby bravčového mäsa v dôsledku zvýšenia cien a nižšej 
kúpnej sily spotrebiteľov súvisí so svetovou finančnou a hospodárskou krízou, ktorou sa 
zaoberá nariadenie (ES) č. 546/20091; 

5. zastáva názor, že zvýšenie cien krmiva pre ošípané, ktoré Únia väčšinou dováža z iných 
kontinentov nedávno postihnutých suchom, možno pripísať globalizácii;

6. domnieva sa, že v rámci ťažkostí tejto spoločnosti zohrávali dôležitú úlohu aj iné 
faktory, ako je napr. nekalá hospodárska súťaž na vnútornom trhu zo strany 
konkurentov, ktorí nedovoleným spôsobom využívajú smernicu o vysielaní 
pracovníkov2;

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 
167, 29.6.2009, s. 26).
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).
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7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rovnaké podmienky v rámci vnútorného trhu a súlad 
jeho právnych predpisov a nástrojov;

8. usudzuje, že faktory, ktoré viedli k finančným ťažkostiam GAD, sú rôznorodé, súhlasí 
však s tým, že Francúzsko má nárok na finančný príspevok z EGF;

9. konštatuje, že k dnešnému dátumu je sektor „Výroba potravinárskych výrobkov“ 
predmetom jednej ďalšej žiadosti o podporu z EGF1, ktorá sa tiež zakladá na 
celosvetovej finančnej a hospodárskej kríze;

10. poznamenáva, že toto prepúšťanie zhorší situáciu v oblasti nezamestnanosti
v Bretónsku, keďže zamestnanosť v tomto regióne závisí od poľnohospodárskeho 
sektora vo väčšej miere, než je priemer vo Francúzsku (11 % v Bretónsku oproti 5 %
v priemere vo Francúzsku);

11. konštatuje, že okrem 744 pracovníkov prepustených počas referenčného obdobia je 16 
pracovníkov, ktorí boli prepustení po skončení referenčného obdobia štyroch mesiacov, 
takisto zahrnutých do počtu oprávnených príjemcov, čo predstavuje spolu 760 osôb, 
pričom počet cieľových príjemcov opatrení EGF je tiež 760;

12. konštatuje, že celkový rozpočet na vykonávanie EGF je 1 530 000 EUR, z ktorých je 30 
000 EUR určených na realizáciu, a že finančný príspevok z EGF predstavuje 918 000 
EUR, čo tvorí 60 % celkových nákladov;

13. víta skutočnosť, že v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom sa francúzske 
orgány rozhodli začať poskytovať personalizované služby týmto pracovníkom 3. 
januára 2014, teda pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory z EGF na 
navrhovaný koordinovaný balík, ako aj žiadosti o finančný príspevok z EGF;

14. poznamenáva, že francúzske orgány uviedli, že koordinovaný súbor personalizovaných 
služieb bol vypracovaný po tom, ako bol ústredný podnikový výbor GAD 28. júna 2013 
informovaný o tom, že sa plánuje zrušiť 889 pracovných miest v podniku; 

15. konštatuje, že personalizované služby, ktoré sa majú poskytovať, pozostávajú iba
z jedného opatrenia: poradenstvo a usmernenia pre prepustených pracovníkov 
poskytované tímom odborných poradcov (Cellule de reclassement); 

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

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

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

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

                                               
1 EGF/2014/001 EL/Nutriart, ktorá sa vzťahuje na pekárske výrobky.
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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/2014/005 FR/GAD z Francúzska)

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, z dôvodu pokračovania 
celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorou sa zaoberá nariadenie (ES) 
č. 546/20094, alebo z dôvodu 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 z roku 
2011), ako sa ustanovuje v článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

(3) Francúzsko predložilo žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním5 v GAD 
société anonyme simplifiée vo Francúzsku 6. júna 2014 a doplnilo ju o dodatočné 
informácie, ako je stanovené v článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto 

                                               
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 zmysle článku 3 písm. a) nariadenia o EGF.
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žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z fondu EGF podľa 
článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4) Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Francúzskom mal mobilizovať EGF
s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 918 000 EUR,

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 918 000 EUR 
vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

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. Východiská

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú 
podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky 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 (v cenách 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 nato, 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 GAD a návrh Komisie 

Komisia prijala 24. októbra 2014 návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech 
Francúzska s cieľom podporiť opätovné začleňovanie do trhu práce týkajúce sa pracovníkov 
prepustených z dôvodu celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy z podniku GAD société 
anonyme simplifiée, ktorý pôsobí v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie 
NACE Rev. 2 do divízie 10 („Výroba potravinárskych výrobkov“). 

Toto je sedemnásta žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2014, a týka sa 
mobilizácie celkovej sumy 918 000 EUR z EGF v prospech Francúzska. Vzťahuje sa na 
celkový počet 760 príjemcov. Žiadosť bola Komisii zaslaná 6. júna 2014 a do 4. 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. 

Francúzske orgány tvrdia, že celosvetová finančná a hospodárska kríza viedla k zníženiu 
spotreby bravčového mäsa v Európe, čo zasa spôsobilo pokles výroby bravčového mäsa
a kapacity bitúnkov, ako je napríklad GAD. Zatiaľ čo spotreba bravčového mäsa bola v roku 
2007 ešte 43 kg na obyvateľa ročne, v roku 2013 sa znížila na 39 kg ročne. Tento pokles 
spotreby v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy mal negatívny dosah aj na 
ostatné druhy mäsa, ale bravčové mäso zasiahol obzvlášť, keďže jeho cena sa zvyšovala 
rýchlejšie ako cena iných druhov mäsa, najmä hovädzieho mäsa.

                                               
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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Krmivo pre ošípané pozostáva hlavne z kombinácie rôznych druhov obilia: predovšetkým 
kukurice, pšenice, jačmeňa a sóje. Veľká časť tohto obilia sa dováža z krajín mimo EÚ, ako 
sú Spojené štáty americké, Austrália a krajiny južnej Ameriky. Tieto regióny boli
v posledných rokoch postihnuté suchom, čo viedlo k značnému nárastu ceny krmiva pre 
ošípané. Medzi rokmi 2006 a 2011 sa cena jednej tony krmiva pre ošípané zvýšila zo 150 
EUR na 250 EUR, pričom v druhej polovici roku 2012 dosiahla úroveň 300 EUR a vo 
Francúzsku v roku 2013 zostávala v priemere vo výške 287 EUR. Náklady na krmivo pre 
ošípané sa musia vrátiť v predajnej cene vykŕmených ošípaných a napokon sa musia preniesť 
na spotrebiteľa V čase, keď EÚ stále trpela dôsledkami krízy, spotrebitelia boli neochotní 
alebo neschopní nakupovať rovnaké množstvo bravčového mäsa, aké kupovali predtým. GAD 
sa ako bitúnok a podnik na spracovanie mäsa ocitol medzi týmito dvomi skupinami cenového 
tlaku: na jednej strane poľnohospodári snažiaci sa zvládnuť nárast cien krmiva a na druhej 
strane spotrebitelia snažiaci sa vyrovnať so zníženým príjmom. Keďže tento tlak trval viac 
ako päť rokov, podnik sa dostal do vážnych finančných ťažkostí.

Hrubé rozpätie GAD kleslo zo 123 miliónov EUR v roku 2010 na 107 miliónov EUR v roku 
2012/13. Aj keď podnik v roku 2008 stále dosahoval zisk vo výške 16 miliónov EUR, v roku 
2009 sa stal stratovým a v rokoch 2012 a 2013 nakoniec utrpel straty vo výške 20 miliónov 
EUR. Hrubý príjem klesol zo 495,1 milióna EUR v roku 2008 na 445,8 milióna EUR v roku 
2009 a z tohto poklesu sa nikdy nespamätal. Podnik sa 27. februára 2013 dostal pod nútenú 
správu, pričom počas obdobia od roku 2010 do júna 2013 zaznamenal straty vo výške 65 
miliónov EUR.

Personalizované služby, ktoré sa majú poskytovať prepusteným pracovníkom, pozostávajú iba
z jedného opatrenia: poradenstvo a usmernenia pre prepustených pracovníkov poskytované 
tímom odborných poradcov (Cellule de reclassement).

Uvedené opatrenia predstavujú podľa Komisie aktívne opatrenia trhu práce v kategórii 
oprávnených opatrení podľa článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne 
opatrenia sociálnej ochrany. 

Francúzske orgány poskytli všetky potrebné uistenia o tom, 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;

– podnik GAD si v prípade, že po prepúšťaní v činnostiach pokračuje, splnil 
svoje právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie, a že prijal primerané 
opatrenia týkajúce sa svojich zamestnancov;

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

Francúzsko oznámilo Komisii, že zdrojom vnútroštátneho predbežného financovania alebo 
spolufinancovania je francúzsky štát, ktorý bude financovať aj rôzne doplnkové opatrenia, 
ktoré nie sú zahrnuté v žiadosti o podporu z EGF.

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun 
celkovej sumy 918 000 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF 
(04 04 01). 

Ide o sedemnásty návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu predložený 
rozpočtovému orgánu počas roka 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 mobilizáciu fondu. 


