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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 iz Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford Genk)
(COM(2015)0336 – C8-xxxx/2015 – 2015/XXXX(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0336 
– C8-xxxx/2015),

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

– 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 postopka tristranskih pogovorov iz točke 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 (A8-0000/2015),

A. ker je Unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne 
podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v 
svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, 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);

C. ker je bil pri sprejetju uredbe o ESPG upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da 

                                               
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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se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije 
poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se v Komisiji, 
Parlamentu in Svetu poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG, tako da 
se skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se razširi obseg upravičenih ukrepov in 
upravičencev z vključitvijo samozaposlenih in mladih ter financiranjem spodbud za 
ustanovitev lastnega podjetja;

D. ker je Belgija vložila vlogo EGF/2015/003 BE/Ford Genk za finančni prispevek iz 
ESPG zaradi odpustitve 5111 presežnih delavcev v podjetju Ford Genk, ki deluje v 
oddelku 29 NACE Revizija 2 („Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic“)1 in 
pri 11 dobaviteljih oziroma proizvajalcih v poproizvodni fazi, in ker naj bi v ukrepih 
sodelovalo 4500 delavcev;

E. ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določena v uredbi o ESPG;

1. se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je 
zato Belgija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 
6.268.564 EUR;

2. je seznanjen, da so belgijski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 
24. marca 2015 in da je Komisija svojo oceno zaključila 14. julija 2015 ter Parlament 
obvestila 1. septembra 2015; pozdravlja hiter postopek ocenjevanja, ki je trajal manj kot 
pet mesecev;

3. ugotavlja, da se je proizvodnja osebnih avtomobilov v EU-27 med letoma 2007 in 2012 
zmanjšala za 14,6 % in da je Kitajska v istem obdobju svoj tržni delež v proizvodnji 
osebnih avtomobilov več kot podvojila; ugotavlja, da so ti dogodki neposredno 
povezani z večjimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi 
globalizacije;

4. opozarja, da je prvi val odpuščanj v podjetju Ford Genk leta 2013 povzročil prvo vlogo 
za ESPG, ki je tudi temeljila na globalizaciji, in se trenutno izvaja2 ter da se ta druga 
vloga nanaša na odpuščanja v obratu Ford Genk v letu 2014 vse do končnega zaprtja 
podjetja decembra 2014;

5. opozarja, da je bil Ford Genk največji delodajalec v provinci Limburg; ugotavlja, da 

odpuščanja povzročajo znatno škodo v limburškem gospodarstvu, pri čemer je prišlo do 

skupne izgube več kot 8000 delovnih mest (vključno z neposredno izgubljenimi 

delovnimi mesti), povečanja stopnje brezposelnosti med 1,8 in 2 odstotni točki (vse do 

povečanja v višini 29,4 % pri regionalni stopnji brezposelnosti s 6,8 % na 8,8 %), 

znižanja BDP med 2,6 % in 2,9 % ter morebitnega 10,9-odstotnega padca 

produktivnosti dela zaradi velikega pomena avtomobilske industrije za produktivnost 

dela v regiji;

                                               
1 Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi 
statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).
2 COM(2014)0532
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6. ugotavlja, da je bilo do danes za sektor, ki spada v oddelek 29 NACE Revizija 2 
(Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic), vloženih 22 vlog ESPG, od tega 
jih 11 temelji na globalizaciji zaradi trgovine in 10 na svetovni finančni in gospodarski 
krizi;

7. pozdravlja dejstvo, da so se belgijski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe 
izvajati 1. januarja 2015, precej pred dokončno odločitvijo in celo predložitvijo vloge za 
dodelitev podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem 
zagotovili hitro pomoč;

8. ugotavlja, da Belgija načrtuje tri vrste ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi: 
(i) individualna pomoč pri iskanju zaposlitve, vodenje primerov in storitve splošnega 
obveščanja, (ii) usposabljanje in prekvalifikacija ter (iii) nadomestila in spodbude;

9. ugotavlja, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju z 
upravičenci, ki bodo prejeli pomoč, njihovimi predstavniki, socialnimi partnerji, 
lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi javnimi zavodi za zaposlovanje in ustanovami 
za usposabljanje ter samim podjetjem;

10. opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem 
ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; 
pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le 
potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

11. ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za 
katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi informacije o dopolnjevanju z ukrepi, ki 
se financirajo iz strukturnih skladov; poudarja, da so belgijski organi potrdili, da se za 
upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno 
poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da 
bi zagotovila popolno upoštevanje veljavnih predpisov in preprečila podvajanje storitev, 
ki jih financira Unija;

12. ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi 
pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; je seznanjen s časovnim pritiskom zaradi 
novega časovnega načrta in morebitnim vplivom na učinkovitost navodil za primere;

13. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

14. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter 
poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

15. 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 (vloga iz Belgije –
EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

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 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih 
zadevah in dobrem finančnem poslovodenju2, zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljanje 
podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v 
svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče 
svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske 
krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, ter pomoč 
pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2) Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene 
iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/20133.

(3) Belgija je 24. marca 2015 vložila vlogo EGF/2015/003 BE/Ford Genk za finančni 
prispevek iz ESPG zaradi odpustov in opustitev dejavnosti v podjetju Ford Genk ter 
pri 11 dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi. Vloga je bila dopolnjena z 
dodatnimi informacijami v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga 
izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG v skladu s členom 13 
navedene uredbe.

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

(5) Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep 
uporabljati od datuma sprejetja –

                                               
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
2 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
3 Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 20. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).
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SPREJELA NASLEDNJI SKLEP: 

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015 se iz Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 6.268.564 EUR v odobritvah za prevzem 
obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum 
sprejetja sklepa].

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet
Predsednik Predsednik

                                               
 Datum vstavi Parlament pred objavo v uradnem listu.
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OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč 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 (EU) 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 poslovodenju3 v primeru, da je bila 
vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo 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 Ford Genk in predlog Komisije 

Komisija je 14. julija 2015 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Belgije, 
da bi podprla ponovno vključitev delavcev, ki so postali presežni v podjetju Ford Genk, ki 
posluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 29 NACE Revizija 2 („Proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic“), ter pri 11 dobaviteljih oziroma proizvajalcih v 
poproizvodni fazi, na trg dela.

To je štirinajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2015, zadeva pa 
uporabo skupnega zneska v višini 6.268.564 EUR iz ESPG za Belgijo. Nanaša se na 4500 
izmed 5111 presežnih delavcev, odpuščenih v podjetju Ford Genk ter pri 11 dobaviteljih 
oziroma proizvajalcih v poproizvodni fazi. Vloga je bila Komisiji poslana 24. marca 2015 in 
dopolnjena z dodatnimi informacijami do 19. maja 2015. Komisija je v skladu z vsemi 
veljavnimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni 
prispevek iz ESPG.

Belgijski organi trdijo, da je do odpuščanja v podjetju Ford Genk privedlo trajno zaprtje 
obrata Forda v Genku. Odpuščanja so povezana s velikimi strukturnimi spremembami v 
svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi katerih je evropska 
avtomobilska industrija v zadnjem desetletju izgubila znaten tržni delež.

Ponujene prilagojene storitve za odpuščene delavce obsegajo tri vrste ukrepov: (i) 
individualna pomoč pri iskanju zaposlitve, vodenje primerov in storitve splošnega obveščanja, 
(ii) usposabljanje in prekvalifikacija ter (iii) nadomestila in spodbude.

Ti ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz 
člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialne zaščite.

                                               
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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Belgijski organi so poslali vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

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

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

– 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.

Belgija je obvestila Komisijo, da so vir nacionalnega predhodnega financiranja ali 
sofinanciranja flamski zavod za zaposlovanje in poklicno usposabljanje (VDAB), 
nacionalni zavod za zaposlovanje (RVA), pokrajinska vlada Limburga, mesto 
Genk, sklad za zaposlovanje in usposabljanje kovinskopredelovalne industrije 
Limburga (FTML), limburški inštitut za usposabljanje zaposlenih v 
kovinskopredelovalni industriji (LIMOB), center za usposabljanje Syntra in Ford.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za 
prerazporeditev v skupnem znesku 6.268.564 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v 
proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je štirinajsti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu 
v letu 2015.

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 sklada.


