
 

 

P7_TA(2014)0350 

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbe - zahtjev EGF/2012/004 

ES/Grupo Santana  

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. o prijedlogu Odluke Europskog 

parlamenta i Vijeća  o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s 

točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog 

parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim 

pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2012/004 ES/Grupo 

Santana iz Španjolske) (COM(2014)0116 – C7-0101/2014 – 2014/2027(BUD)) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2014)0116 – C7-0101/2014), 

– uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. 

prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji1 (Uredba o EGF-

u), 

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. 

kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.2, a posebno 

njezin članak 12., 

– uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog 

parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim 

pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju3(MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno 

njegovu točku 13., 

– uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 13. MIS-a od 2. prosinca 2013., 

– uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A7-0260/2014), 

A. budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi 

pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih 

promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji na 

tržište rada; 

B. budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i 

stavljena na raspolaganje što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom 

izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 

17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. 

u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji EGF-a; 

                                                 
1  SL L 406, 30.12.2006., str. 1. 
2  SL L 347, 20.12.2013., str. 884. 
3  SL C 373, 20.12.2013., str. 1. 



 

 

C. budući da je Španjolska podnijela zahtjev EGF/2012/004 ES/Grupo Santana1 za 

financijski doprinos EGF-a nakon 330 otpuštanja u društvu Grupo Santana i njegovih 15 

dobavljača i daljnjih proizvođača, pri čemu su mjere sufinancirane od strane EGF-a 

namijenjene za 285 radnika u referentnom razdoblju od 15. studenog 2011. do 15. ožujka 

2012., 

D. budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u; 

1. slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 2. točke (c) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da 

Španjolska stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;  

2. uzima na znanje pojašnjenja Komisije da su 330 otpuštanja unutar referentnog razdoblja i 

dodatnih 689 otpuštanja povezana s istim postupkom kolektivnog otpuštanja, čime se, uz 

vrlo osjetljivu gospodarsku i socijalnu situaciju u regiji, ispunjavaju uvjeti za izniman 

slučaj u skladu s člankom 2. točkom c Uredbe o EGF-u; 

3. primjećuje da su španjolske vlasti podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a 16. 

svibnja 2012. te žali što je Europska komisija svoju ocjenu objavila tek 5. ožujka 2014.; 

žali zbog dugog trajanja razdoblja ocjenjivanja od 22 mjeseca i smatra da je to kašnjenje 

proturječno cilju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji kojim se nastoji osigurati 

brza pomoć otpuštenim radnicima; 

4. smatra da su otpuštanja u društvu Grupo Santana i njegovih 15 dobavljača te daljnjih 

proizvođača povezana s velikim strukturnim promjenama u svjetskim trgovinskim 

tokovima zbog globalizacije, što se odnosi na smanjenje udjela EU-a u svjetskoj 

proizvodnji motornih vozila te na brzi porast u azijskim tržištima iz kojih su proizvođači 

EU-a u manjoj mogućnosti izvući korist; 

5. primjećuje da je tih 330 otpuštanja zajedno sa 689 otpuštanja uslijed istog uzroka prije i 

nakon četveromjesečnog referentnog razdoblja imalo znatan negativan utjecaj na 

zaposlenost i gospodarstvo na lokalnoj razini i razini NUTS III te se time pogoršalo 

otprije slabo gospodarsko stanje na pogođenom području; 

6. primjećuje da je riječ o još jednom zahtjevu za pomoć iz EGF-a u pogledu otpuštanja u 

automobilskom sektoru te da je za taj sektor pristiglo najviše zahtjeva za pomoć iz EGF-a, 

njih 17, koji su podneseni bilo zbog krize bilo zbog globalizacije; ističe da se u tom 

novom zahtjevu koji se odnosi na automobilsku industriju očituje potreba za 

industrijskom strategijom Unije te se njime pokazuje na koji se način EGF-om pomaže 

radnicima u okviru procesa restrukturiranja; 

7. pozdravlja činjenicu da se regija Andaluzija, u kojoj je stopa nezaposlenosti mnogo veća 

od nacionalnog prosjeka i prosjeka Unije, ponovno koristi pomoći iz EGF-a; ukazuje na 

činjenicu da se sredstvima iz EGF-a već pomoglo radnicima poduzeća Delphi smještenog 

u Andaluziji (zahtjev EGF/2008/002 ES/Delphi); 

8. pozdravlja činjenicu da su španjolske vlasti, radi brze pomoći radnicima, odlučile 

pokrenuti provedbu personaliziranih usluga za pogođene radnike 1. kolovoza 2011., deset 

mjeseci prije podnošenja zahtjeva za EGF i dugo prije konačne odluke o odobravanju 

sredstava EGF-a za predloženi usklađeni paket; 

                                                 
1 Santana Motor S.A.U.; Santana Motor Andalucía S.L.U. i Santana Militar S.L.U. 



 

 

9. primjećuje da se usklađenim paketom personaliziranih usluga za koji se traži 

sufinanciranje obuhvaćaju mjere za reintegraciju 285 otpuštenih radnika u zaposlenje, kao 

što su strukovno osposobljavanje na radnom mjestu, savjetovanje za poslovne projekte, 

aktivna pomoć pri traženju posla i usklađivanje vještina i poslova;  

10. pozdravlja činjenicu da ponuđeno osposobljavanje traje prilično dugo i da će se 

nadopuniti aktivnostima na radnom mjestu; pozdravlja činjenicu da će osposobljavanje 

biti prilagođeno potrebama za vještinama i kvalifikacijama poduzeća koja nastaju u 

poslovnom parku, što je dio mjera osiguranih uz mjere financiranja iz EGF-a; 

11. u tom kontekstu pozdravlja činjenicu da je grad Linares, teško pogođen zatvaranjem 

društva Santana (i njegovih dobavljača), koji je bio najveći poslodavac u gradu, usvojio 

globalni i sveobuhvatni pristup koji se očituje u strategiji obnove poslovnog parka društva 

Grupo Santana ne bi li tako privukao nove ulagače; smatra da će se zahvaljujući tomu što 

je grad Linares odlučio poboljšati uvjete za poduzeća pojačati učinak mjera EGF-a u 

pogledu radnika; 

12. pozdravlja činjenicu da se grad Linares o paketu mjera savjetovao sa socijalnim 

partnerima (sindikatima MCA-UGT Andalucía and Federación de la industria de CCOO-

Andalucía) i da oni nadziru provedbu tih mjera, te da će se tijekom različitih faza 

primjene EGF-a i u pristupu Fondu provoditi politika ravnopravnosti žena i muškaraca, 

kao i načelo nediskriminacije; 

13. podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika prilagođenim 

programima osposobljavanja i priznavanjem sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio 

tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom 

paketu prilagodi potrebama otpuštenih radnika, ali i stvarnom poslovnom okruženju; 

14. ističe da će se iz EGF-a osigurati „plaća za osposobljavanje”, koja će iznositi 150 % 

minimalne španjolske plaće; pozdravlja međutim činjenicu da je Komisija potvrdila da se 

tom plaćom neće nadomjestiti naknada za nezaposlene osobe te će se ona osigurati povrh 

te naknade, koja se isplaćuje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom; u tom kontekstu 

naglašava da će se novom uredbom o EGF-u za razdoblje 2014. – 2020. ograničiti 

financijske naknade na najviše 35 % ukupnih troškova mjera te sukladno tomu naknade 

koje će se osigurati usklađenim paketom za ovu vrstu zahtjeva neće doseći toliko visok 

iznos u okviru nove uredbe; 

15. pozdravlja inicijative španjolskih regionalnih tijela i lokalnih tijela grada Linaresa da se 

uloži u industrijske objekte i promociju obnovljenog industrijskog područja kako bi se 

privukla nova poduzeća i diversificirala industrijska struktura umjesto usredotočenosti na 

automobilski sektor; naglašava da za te napore nije podnesen zahtjev za sufinanciranje 

EGF-a te se oni financiraju iz regionalnih i lokalnih proračuna uz ozbiljna ograničenja 

nakon gubitka poreznih prihoda zbog zatvaranja pogona; 

16. primjećuje da informacije o usklađenom paketu personaliziranih usluga koji se treba 

financirati iz EGF-a sadrže informacije o komplementarnosti s mjerama koje se 

financiraju iz strukturnih fondova; naglašava da su španjolske vlasti potvrdile da 

prihvatljive mjere ne primaju pomoć od drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja 

poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim 

izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih uredbi te kako bi se 

zajamčilo da Unija neće dvostruko financirati usluge; 



 

 

17. naglašava da se u skladu s člankom 6. Uredbe o EGF-u osigurava potpora EGF-a 

otpuštenim radnicima kako bi ponovno dobili stalno zaposlenje; nadalje naglašava da se 

sredstvima EGF-a mogu sufinancirati samo aktivne mjere na tržištu rada koje vode 

trajnom, dugoročnom zaposlenju; ponavlja da pomoć EGF-a ne smije zamijeniti 

aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna 

poduzeća, niti mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;  

18. pozdravlja dogovor koji su postigli Europski parlament i Vijeće u vezi s novom Uredbom 

o EGF-u za razdoblje od 2014. do 2020. da se ponovno uvedu kriteriji za mobilizaciju 

fonda u slučaju krize, da se poveća financijski doprinos Unije na 60 % ukupnog 

procijenjenog troška predloženih mjera, da se poveća učinkovitost pri postupanju sa 

zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji te u Europskom parlamentu i Vijeću 

skraćenjem vremena za procjenu i odobrenje, da se proširi popis prihvatljivih mjera i 

korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih i da se financiraju poticaji za 

osnivanje vlastitih poduzeća;  

19. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji; 

20. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da 

je da na objavu u Službenom listu Europske unije; 

21. nalaže svojem predsjedniku, da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi 

Vijeću i Komisiji. 



 

 

PRILOG 

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 13. 

Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, 

Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o 

dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2012/004 ES/Grupo Santana iz 

Španjolske) 

Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci 

2014/253/EU) 

 


