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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 2015 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej 
disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení 
(žiadosť EGF/2015/003 BE/Ford Genk, Belgicko)
(COM(2015)0336 – C8-xxxx/2015 – 2015/XXXX(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0336 –
C8-xxxx/2015),

– 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 podľa bodu 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 (A8-0000/2015),

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);

C. keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament 

                                               
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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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 Belgicko predložilo žiadosť EGF/2015/003 BE/Ford Genk o finančný príspevok 
z EGF v dôsledku prepustenia 5 111 pracovníkov spoločnosti Ford Genk, zaradenej 
v rámci klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 29 („Výroba motorových vozidiel, prívesov 
a návesov“)1, a u 11 dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov, pričom podľa odhadov 
sa na opatreniach bude zúčastňovať 4 500 prepustených pracovníkov;   

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

1. súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF 
sú splnené a že Belgicko je preto oprávnené prijať finančný príspevok vo výške 
6 268 564 EUR podľa tohto nariadenia;

2. berie na vedomie, že belgické orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 
24. marca 2015 a že Komisia dokončila posúdenie 14. júla 2015 a Parlament informovala 
1. septembra 2015; víta krátke obdobie hodnotenia trvajúce menej než päť mesiacov;

3. konštatuje, že výroba osobných vozidiel v EÚ-27 klesla medzi rokmi 2007 a 2012 
o 14,6 % a že podiel Číny na trhu výroby osobných vozidiel za to isté obdobie sa viac 
ako zdvojnásobil; vyvodzuje záver, že tieto udalosti sú priamo spojené s veľkými 
štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie;

4. pripomína, že prvá vlna prepúšťania v spoločnosti Ford Genk v roku 2013 viedla 
k predloženiu prvej žiadosti o príspevok z EGF, ktorá bola tiež založená na globalizácii a 
ktorá sa v súčasnosti vykonáva2, a že táto druhá žiadosť sa týka prepúšťania v závodoch 
spoločnosti Ford Genk, ktoré prebiehalo v roku 2014 až po konečné zatvorenie závodu 
v decembri 2014;

5. pripomína, že Ford Genk bol najväčším zamestnávateľom v provincii Limburg; 

konštatuje, že v dôsledku prepúšťania bolo hospodárstvo provincie Limburg značne 

poškodené, pretože o prácu prišlo viac než 8 000 osôb (vrátane nepriamych strát 

pracovných miest), miera nezamestnanosti stúpla o 1,8 až 2 percentuálne body (čím sa 

miera nezamestnanosti v provincii zvýšila zo 6,8 % na 8,8 %), HDP klesol o 2,6 % až 

2,9 % a došlo k potenciálnemu poklesu produktivity práce o 10,9 % z dôvodu veľkého 

významu automobilového priemyslu pre produktivitu práce v regióne;

6. konštatuje, že odvetvie zaradené do divízie 29 v rámci klasifikácie NACE Revision 2 

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006 , ktorým sa zavádza 
štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady 
(EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
2 COM(2014) 532 final.
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(„Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov“) bolo doteraz predmetom 22 žiadostí 
o príspevok z EGF, z ktorých 11 bolo založených na globalizácii týkajúcej sa obchodu a 
10 na celosvetovej finančnej a hospodárskej kríze;

7. víta skutočnosť, že s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc belgické orgány 
rozhodli, že personalizované služby sa dotknutým pracovníkom začnú poskytovať 
1. januára 2015, teda v značnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení 
podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík a dokonca pred predložením žiadosti 
o túto podporu; 

8. konštatuje, že Belgicko plánuje tri typy opatrení pre prepustených pracovníkov, 
na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: (i) individuálnu pomoc pri hľadaní zamestnania, 
správu konkrétnych prípadov a všeobecné informačné služby, (ii) odbornú prípravu 
a rekvalifikáciu a (iii) príspevky a stimuly;

9. konštatuje, že na základe konzultácií s dotknutými prijímateľmi, ich zástupcami, 
sociálnymi partnermi, miestnymi, regionálnymi a národnými verejnými inštitúciami pre 
zamestnanosť a inštitúciami pre odborné vzdelávanie, ako aj so spoločnosťou bol 
vypracovaný koordinovaný balík personalizovaných služieb;

10. pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov 
prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávania zručností a schopností, 
ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako 
súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených 
pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

11. konštatuje, že poskytované informácie o koordinovanom balíku personalizovaných 
služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú údaje o komplementárnosti 
s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; zdôrazňuje, že belgické orgány 
potvrdzujú, že na oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov 
Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala 
komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali 
platné nariadenia a nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

12. oceňuje zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Parlamentu 
o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z nového 
harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

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

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

15. 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 (žiadosť EGF/2015/003 
BE/Ford Genk, Belgicko)

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 10,

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 hospodárení2, 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 vážnych zmien v štruktúre svetového 
obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej 
a hospodárskej krízy či z dôvodu novej svetovej finančnej a hospodárskej krízy, 
a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2) Ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/20133, EGF 
nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011).

(3) Belgické orgány predložili 24. marca 2015 žiadosť EGF/2015/003 BE/Ford Genk 
o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania a ukončenia činností (ďalej len 
„prepúšťanie“) v závode Ford Genk a u 11 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov. 
Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia 
(EÚ) č. 1309/2013. Žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku
z fondu EGF podľa článku 13 uvedeného nariadenia.

(4) Preto by sa mal v súvislosti so žiadosťou, ktorú predložilo Belgicko, EGF mobilizovať 
s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 6 268 564 EUR.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 
2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
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(5) S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie 
malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 sa mobilizuje 
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 
6 268 564 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej 
únie. Uplatňuje sa od [dátum jeho prijatia].

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu
predseda predseda

                                               
 Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Kontext

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú 
podporu 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 (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 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 týkajúca sa spoločnosti Ford Genk a návrh Komisie 

Komisia prijala 14. júla 2015 návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Belgicka 
s cieľom podporiť opätovné začlenenie pracovníkov prepustených zo závodu Ford Genk, 
ktorý pôsobí v ekonomickom odvetví zaradenom podľa klasifikácie NACE Rev. 2 do divízie 
29 („Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov“), a u 11 dodávateľov alebo 
nadväzujúcich výrobcov, do trhu práce.

Toto je štrnásta žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2015, a týka sa 
mobilizácie celkovej sumy 6 268 564 EUR z EGF v prospech Belgicka. Týka sa 4 500 
z 5 111 pracovníkov prepustených zo závodu Ford Genk a 11 dodávateľov alebo 
nadväzujúcich výrobcov. Žiadosť bola Komisii zaslaná 24. marca 2015 a do 19. mája 2015 
bola doplnená o dodatočné informácie. Komisia v súlade so všetkými uplatniteľnými 
ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie 
finančného príspevku z EGF. 

Belgické orgány tvrdia, že udalosťou, ktorá viedla k prepúšťaniu v spoločnosti Ford Genk, 
bolo trvalé zatvorenie závodu Ford v meste Genk. Toto ukončenie činnosti spájajú 
s významnými zmenami v štruktúre svetového obchodu, pričom pripomínajú, že európsky 
automobilový priemysel prišiel za posledné desaťročie o značný podiel na trhu.

Personalizované služby, ktoré sa majú poskytovať prepusteným pracovníkom, spočívajú 
v troch typoch opatrení, a to (i) v individuálnej pomoci pri hľadaní zamestnania, správe 
prípadov a všeobecných informačných službách, (ii) odbornej príprave a rekvalifikácii a (iii) 
príspevkoch a stimuloch.

                                               
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 L 373, 20.12.2013, s. 1.
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Opísané opatrenia predstavujú podľa Komisie aktívne opatrenia trhu práce zahrnuté 
do oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia 
nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany. 

Belgické orgány poskytli všetky potrebné uistenia o tom, že: 

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

– boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch 
a v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa týkajú hromadného prepúšťania,

– navrhované opatrenia nebudú predmetom finančnej podpory z iných fondov 
alebo finančných nástrojov Únie a zabráni sa akémukoľvek dvojitému 
financovaniu,

– navrhované opatrenia budú dopĺňať opatrenia financované zo štrukturálnych 
fondov,

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

Belgické orgány informovali Komisiu o tom, že zdrojmi vnútroštátneho 
predbežného financovania alebo spolufinancovania sú Flámska služba pre 
zamestnanosť a odborné vzdelávanie (VDAB), Národný úrad práce (RVA), 
orgány verejnej správy provincie Limburg, Fond pre zamestnanosť a vzdelávanie 
v kovospracujúcom priemysle (FTML), Limburský inštitút pre odbornú prípravu 
pracovníkov v kovospracujúcom priemysle (LIMOB), stredisko odbornej prípravy 
Syntra a spoločnosť Ford.

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun 
celkovej sumy 6 268 564 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF 
(04 04 01). 

Ide o štrnásty návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu predložený 
rozpočtovému orgánu počas roka 2015. 

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. 


