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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega 

sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nemčije – EGF/2017/008 

DE/Goodyear 

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0061 

– C8-0031/2018), 

– 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 (v nadaljevanju: 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 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 (v nadaljevanju: 

medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), 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 (A8-0061/2018), 

A. ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo 

delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih 

trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi 

ponovni vključitvi na trg dela; 

B. ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim 

hitreje in na najučinkovitejši način; 

C. ker je Nemčija vložila vlogo EGF/2017/008 DE/Goodyear za finančni prispevek iz 

ESPG po odpustitvi 646 delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 22 

NACE po reviziji 2 (Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas), v regiji na ravni 

NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) v Nemčiji; 

                                                 
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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D. ker vloga temelji na merilu za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je 

v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 presežnih delavcev 

podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri njegovih 

dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so 

opustile dejavnost; 

1. se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je 

Nemčija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 

2.165.231 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3.608.719 EUR; 

2. ugotavlja, da so nemški organi vlogo predložili 6. oktobra 2017, Komisija pa je na 

osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Nemčija, oceno te vloge dokončala 

9. februarja 2018 in jo še istega dne posredovala Parlamentu; 

3. ugotavlja, da se je svetovni delež trga pnevmatik azijskih proizvajalcev iz Kitajske, 

Tajvana in Singapurja povečal s 4 % leta 2001 na 20 % leta 2013; 

4. ugotavlja, da je Nemčija prilagojene storitve za upravičence, ki bodo prejeli pomoč, 

začeli izvajati 1. januarja 2018; izdatki za te ukrepe bodo torej upravičeni do finančnega 

prispevka iz ESPG; 

5. je seznanjen s pojasnilom Nemčije, da je odpuščanje povezano z velikimi strukturnimi 

spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije in njenega 

negativnega vpliva na proizvodnjo avtomobilskih pnevmatik razreda B v Uniji; 

6. opominja, da so bili delavci odpuščeni v podjetju Goodyear, vendar naj bi to po 

pričakovanjih znatno negativno vplivalo na lokalno gospodarstvo, saj bodo posledice 

odpuščanja večje zaradi težav pri prezaposlovanju zaradi pomanjkanja delovnih mest, 

nizke stopnje izobrazbe odpuščenih delavcev, njihove specializacije v sektorju, ki je 

sedaj v zatonu, ter visokega števila iskalcev zaposlitve; 

7. se zaveda, da so zaradi globalizacije upadli avtomobilska proizvodnja Unije in njeni 

tržni deleži; priznava, da je zato podjetje Goodyear proizvajalo presežne količine 

pnevmatik razreda B, zaradi česar je bilo prisiljeno zapreti enega od svojih evropskih 

obratov, ki je bil največji delodajalec v tej regiji; ugotavlja, da bi lahko ESPG tudi 

olajšal čezmejni pretok delavcev iz upadajočih sektorjev v nekaterih državah članicah v 

sektorje v vzponu v drugih državah članicah; 

8. ugotavlja, da se vloga nanaša na 646 delavcev, ki so postali presežni v podjetju 

Goodyear, med njimi pa je bila večina starih med 30 in 54 let; opozarja tudi, da je velik 

delež odpuščenih delavcev starih med 55 in 64 let in ima spretnosti, specifične za 

proizvodni sektor; nadalje ugotavlja, da je približno 300 odpuščenih delavcev 

nekvalificiranih in so priseljenskega porekla ter brez formalnih kvalifikacij, kot je 

poklicno usposabljanje, zaradi česar so v slabšem položaju na regionalnem trgu dela; 

poudarja, da se regija Waghäusel, kjer se nahaja obrat v Philippsburgu, sooča s 

strukturnimi spremembami; glede na navedeno priznava pomen aktivnih ukrepov na 

trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, za izboljšanje možnosti ponovnega vključevanja 

teh skupin na trg dela; 
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9. ugotavlja, da Nemčija načrtuje šest vrst ukrepov za odpuščene delavce, na katere se 

nanaša ta vloga, in sicer: (i) ukrepi izpopolnjevanja, (ii) manjše delovne 

skupine/delavnice, (iii) svetovalna služba za ustanovitev podjetja, (iv) iskanje 

zaposlitve, (v) nadaljnje mentorstvo/zagotavljanje zaposlitve, (vi) nadomestilo za 

usposabljanje; 

10. ugotavlja tudi, da bodo ukrepi za podporo dohodku znašali največ 35 % skupnih 

stroškov za usklajeni sveženj prilagojenih ukrepov, kakor je določeno v uredbi o ESPG, 

in da so ukrepi pogojeni s tem, da upravičenci do pomoči dejavno iščejo zaposlitev 

oziroma se usposabljajo; 

11. pozdravlja posvetovanja z deležniki, vključno s predstavniki presežnih delavcev, 

socialnimi partnerji in regionalnimi organi, pa tudi s svetom delavcev, sindikati in 

upravo, ki so potekala pri pripravi usklajenega svežnja prilagojenih storitev; 

12. pozdravlja odločitev javnih služb za zaposlovanje, da se pri oblikovanju strategije za 

pridobitev kvalifikacije in spretnosti upoštevajo prihodnje potrebe trga dela in 

kvalifikacije zadevnih delavcev; 

13. opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega 

svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne 

spretnosti ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, 

ki bo učinkovito izkoriščalo vire; pozdravlja zagotovilo, da so organizirani ukrepi v 

skladu z nemško strategijo trajnostnega razvoja in da ima organ, ki mu je bila zaupana 

vzpostavitev dveh prehodnih podjetij, certifikat trajnosti; 

14. ugotavlja, da so nemške oblasti predložile zagotovila, da predlagani ukrepi ne bodo 

prejeli finančne pomoči iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da se bo 

preprečilo morebitno dvojno financiranje in da se bodo ukrepi dopolnjevali z ukrepi, 

financiranimi iz strukturnih skladov; 

15. pozdravlja potrditev Nemčije, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, 

ki jih mora zadevno podjetje izvesti na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih 

pogodb niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev; 

16. poziva Komisijo, naj nacionalnim organom naroči, naj v prihodnjih predlogih 

posredujejo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej 

verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o 

vplivu financiranja iz ESPG, tudi o kakovosti, trajanju in trajnosti novih delovnih mest, 

številu in odstotku samozaposlenih oseb ter zagonskih podjetij in stopnji ponovne 

vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo iz ESPG; 

17. ponavlja svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane 

z vlogami za sredstva ESPG; 

18. odobri sklep, priložen tej resoluciji; 

19. 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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20. 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 na podlagi vloge 

Nemčije – EGF/2017/008 DE/Goodyear 

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 ter zlasti člena 15(4) Uredbe, 

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 ter zlasti točke 13 Sporazuma, 

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) Nemčija je 6. oktobra 2017 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpusti v 

podjetju Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH v Nemčiji. Vloga je bila dopolnjena z 

dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. 

Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kakor je določeno v 

členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013. 

(4) Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 

2.165.231 EUR za vlogo, ki jo je vložila Nemčija. 

(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 2. 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 2018 se iz Evropskega 

sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 2.165.231 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]. 

V ..., 

Za Evropski parlament Za Svet 

Predsednik Predsednik 

                                                 
  Datum vstavi Parlament pred objavo v UL. 
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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 (ES) št. 1309/20132 sklad ne sme preseči 

najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se 

vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija. 

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 Nemčije in predlog Komisije 

Komisija je 9. februarja 2017 sprejela predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist 

Nemčije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v enem podjetju 

v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 22 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja 

izdelkov iz gume in plastičnih mas), na trg dela. Do odpuščanja v podjetju Goodyear je prišlo 

v regiji na ravni NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) v Nemčiji. Predlog je 

Evropskemu parlamentu posredovala 9. februarja 2018. 

To je tretja vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2018, in prva za 

gospodarski sektor, razvrščen v oddelek 22 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja izdelkov iz 

gume in plastičnih mas) od ustanovitve ESPG. Nanaša se na 646 delavcev, ki so postali 

presežni, in zadeva uporabo skupnega zneska v višini 2.165.231 EUR iz ESPG za Nemčijo. 

Vloga je bila Komisiji poslana 6. oktobra 2017 in do 4. decembra 2017 dopolnjena z 

dodatnimi informacijami. Komisija je svojo oceno zaključila 9. februarja 2018 in v skladu z 

vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni 

prispevek iz ESPG, kot je navedeno v členu 4(1) uredbe o ESPG. 

Nemčija trdi, da je odpuščanje povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih 

trgovinskih tokovih zaradi globalizacije in njenega negativnega vpliva na proizvodnjo 

avtomobilskih pnevmatik razreda B v Evropski uniji. Zaradi zmanjšanja proizvodnje 

avtomobilov v EU in tržnih deležev zaradi globalizacije se je nakopičil znaten presežek 

pnevmatik razreda B v podjetju Goodyear, zato je bilo prisiljeno zapreti obrat v 

                                                 
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 884. 
2 UL L 347, 20.12.2013, str. 855. 
3 UL C 373, 20.12.2013, str. 1. 
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Philippsburgu, ki je imel največjo proizvodno zmogljivost za pnevmatike razreda B med 

evropskimi obrati podjetja Goodyear. 

Do odpuščanja je prišlo v okrožju Karlsruhe, ki se sooča s strukturnimi spremembami. Poleg 

tega je na stotine ljudi postalo presežnih v več malih in srednjih podjetjih. Obrat podjetja 

Goodyear je bil najpomembnejši delodajalec v regiji. 

Veliko število odpuščenih delavcev je moških. Velika večina teh delavcev je stara med 30 in 

54 let, 26 % delavcev pa med 55 in 64 let. Približno 300 odpuščenih delavcev je 

nekvalificiranih in so priseljenskega porekla (nekateri so državljani EU, nekateri državljani 

tretjih držav). Aktivni ukrepi na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, so še toliko bolj 

pomembni za izboljšanje možnosti za ponovno vključitev teh skupin na trg dela. 

Med šestimi vrstami ukrepov za odpuščene delavce, za katere se zahteva sofinanciranje iz 

ESPG, so: 

– ukrepi izpopolnjevanja: ti ukrepi so upravičenim delavcem na voljo po pogovorih 

za oblikovanje profilov in poklicno svetovanje, njihov namen pa je delavcem 

pomagati, da izkoristijo priložnosti na trgu dela; 

– manjše delovne skupine/delavnice: gre za moderirane razprave, v katerih 

udeleženci lahko izmenjajo zamisli in razmišljanja; 

– svetovalna služba za ustanovitev podjetja: gre za sveženj svetovalnih storitev za 

tiste, ki si želijo ustanoviti lastno podjetje, zajemale pa bodo ukrepe 

individualiziranega in prilagojenega mentorstva; 

– iskanje zaposlitve: poklicni iskalci prostih delovnih mest bodo pomagali poiskati 

morebitna še neobjavljena prosta delovna mesta, ki bi lahko ustrezala 

upravičenim delavcem; predviden je tudi zaposlitveni sejem; 

– nadaljnje mentorstvo/zagotavljanje zaposlitve: delavci si lahko po začetku nove 

zaposlitve pomagajo z dodatnimi svetovalnimi storitvami, da si olajšajo prehod 

v novo zaposlitev in čim bolj zmanjšajo tveganje za izgubo delovnega mesta; 

– nadomestilo za usposabljanje: izplačevanje se začne takoj po vključitvi delavca v 

prehodno podjetje in konča takoj po njegovem odhodu iz prehodnega podjetja. 

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene 

ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG, prav tako pa ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega 

varstva. 

Nemški organi so predložili 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, 
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– podjetja, ki so po odpuščanju nadaljevala svoje dejavnosti, so izpolnila svoje pravne 

obveznosti v zvezi z odpuščanjem in so ustrezno poskrbela za svoje delavce, 

– za predlagane ukrepe se ne bo prejela finančna podpora iz drugih skladov ali 

finančnih instrumentov Unije in preprečilo se 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. 

Nemčija je obvestila Komisijo, da sta nemški zvezni proračun in zvezni zavod za 

zaposlovanje (Bundesagentur für Arbeit) vira nacionalnega vnaprejšnjega financiranja in 

sofinanciranja. Finančni prispevek bodo upravljali in nadzirali isti organi v okviru zveznega 

ministrstva za delo in socialne zadeve (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), ki 

upravljajo tudi Evropski socialni sklad (ESS). 

III. Postopek 

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za 

prerazporeditev v skupnem znesku 2.165.231 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v 

proračunsko vrstico ESPG (04 04 01). 

To je tretji predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v 

letu 2018. 

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. 
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PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE 

D(2018)7922 

 

 

Jean Arthuis 

predsednik Odbora za proračun 

ASP 09G205 

 

 

 

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji 

(ESPG) v primeru EGF/2017/008 DE/Goodyear 

 

Spoštovani g. predsednik! 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za Evropski 

sklad za prilagoditev globalizaciji sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru 

EGF/2017/008 DE/Goodyear in sprejela naslednje mnenje. 

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada za 

omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo 

prerazporeditve sredstev za plačila. 

Presoja odbora EMPL temelji na naslednjem: 

A) ker ta vloga temelji na členu 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se 

nanaša na 646 delavcev, ki so postali presežni v podjetju iz gospodarskih sektorjev, 

razvrščenih v oddelek 22 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih 

mas); 

B) ker Nemčija za vzpostavitev povezave med odpuščanji in velikimi strukturnimi 

spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije trdi, da so azijski 

dobavitelji v zadnjih letih pridobili znaten delež trga za proizvodnjo avtomobilskih 

pnevmatik „razreda B“ (ki se običajno uporabljajo za majhna ali srednje velika vozila); 

C) ker je več kot 99 % delavcev, katerim je ukrep namenjen, moških, manj kot 1 % pa žensk; 

ker je 66 % upravičencev starih med 30 in 54 let, 26 % med 55 in 64 let, 6 % pa manj kot 

30 let; 

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, 

da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Nemčije vključi naslednje pobude: 

1. se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 

izpolnjena in da je zato Nemčija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka 

v znesku 2.165.231 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 3.608.719 EUR; 

2. ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge nemških 

organov, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 
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9. februarja 2018 in jo še isti dan posredovala Parlamentu; 

3. poudarja, da se okrožje Waghäusel, kjer se nahaja obrat Philippsburg, sooča s 

strukturnimi spremembami in da je velik delež delavcev, ki jih je odpustilo podjetje 

Goodyear, priseljenskega porekla ali pa so starejši; to sta skupini, ki sta med najbolj 

prikrajšanimi na regionalnem trgu dela; 

4. pozdravlja odločitev javnih služb za zaposlovanje, da se pri oblikovanju strategije za 

pridobitev kvalifikacije in spretnosti upoštevajo prihodnje potrebe trga dela in 

kvalifikacije zadevnih delavcev; 

5. ugotavlja, da sveženj prilagojenih storitev za presežne delavce, ki se bo financiral iz 

ESPG, obsega ukrepe izpopolnjevanja, manjše delovne skupine/delavnice, svetovalno 

službo za ustanovitev podjetja, iskanje zaposlitve, nadaljnje mentorstvo in nadomestila za 

usposabljanje; 

6. pozdravlja posvetovanja z deležniki, vključno s predstavniki presežnih delavcev, 

socialnimi partnerji in regionalnimi organi, pa tudi s svetom delavcev, sindikati in upravo, 

ki so potekala pri pripravi usklajenega svežnja prilagojenih storitev; 

7. ugotavlja, da bodo ukrepi dohodkovne podpore znašali največ 35 % skupnega svežnja 

prilagojenih ukrepov, določenih v uredbi; ugotavlja tudi, da so ti ukrepi odvisni od 

dejavnega sodelovanja ciljnih prejemnikov pomoči pri iskanju zaposlitve ali 

usposabljanju; 

8. priznava, da je Nemčija potrdila, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil 

ukrepov, za katere je po nacionalnem pravu ali kolektivnih pogodbah odgovorno zadevno 

podjetje; 

9. opozarja na svoje predhodne pomisleke, da se bodo sredstva ESPG uporabila, da bi se 

preseglo to, kar prehodno podjetje običajno stori za delavce; poziva Komisijo, naj 

pripravi podrobno analizo, s katero bi dokazala, da se to financiranje iz ESPG ne 

uporablja za nadomestitev obveznosti države članice ali podjetja; 

10. ugotavlja, da so nemške oblasti predložile zagotovila, da predlagani ukrepi ne bodo 

prejeli finančne pomoči iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da se bo 

preprečilo morebitno dvojno financiranje in da se bodo ukrepi dopolnjevali z ukrepi, 

financiranimi iz strukturnih skladov; 

11. opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja 

prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne spretnosti ter da 

bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito 

izkoriščalo vire; pozdravlja zagotovilo, da so organizirani ukrepi v skladu z nemško 

strategijo trajnostnega razvoja in da je podjetje, ki mu je bila zaupana vzpostavitev dveh 

prehodnih podjetij, certificirano trajnostno. 

 

 

 

S spoštovanjem 

 

 



 

PE618.124v02-00 14/17 RR\1148075SL.docx 

SL 

 

 

Marita ULVSKOG  

 

Vršilka dolžnosti predsednika odbora EMPL 
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PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ 

 

 

 

 

Jean ARTHUIS 

predsednik 

Odbor za proračun 

Evropski parlament 
 

 

Zadeva: Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji 

Spoštovani g. Arthuis! 

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo 

sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi 

poročilo o tem predlogu sprejel 8. marca 2018: 

 

– COM(2018)0061 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 2.165.231 EUR za 

646 presežnih delavcev v podjetju Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH. To podjetje 

deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 22 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja 

izdelkov iz gume in plastičnih mas). Do odpuščanja v podjetju Goodyear je prišlo v regiji na 

ravni NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) v Nemčiji. 

 

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (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. 1927/2006. 

 

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v 

odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem 

primeru ter dodelitvi zgoraj omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.  
 

 

S spoštovanjem 

 

 

 

 

 

Iskra MIHAJLOVA 
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