
 

 

P7_TA(2014)0350 

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť 

EGF/2012/004 ES/Grupo Santana  

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 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/2012/004 ES/Grupo Santana – 

Španielsko) (COM(2014)0116 – C7-0101/2014 – 2014/2027(BUD)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0116 – 

C7-0101/2014), 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 

20. decembra 2006 o zriadení Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii1 

(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 hospodárení (MID z 2. decembra 2013)3, 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 správu Výboru pre rozpočet (A7-0260/2014), 

A. keďže Európska únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať 

dodatočnú podporu pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien 

v usporiadaní svetového obchodu a pomáhať im pri opätovnom začleňovaní do trhu 

práce; 

B. keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a čo 

najrýchlejšie a najúčinnejšie dostupná v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho 

parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 

17. júla 2008, a vzhľadom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním 

rozhodnutí o mobilizácii EGF; 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1. 
2  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884. 
3  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. 



 

 

C. keďže Španielsko predložilo žiadosť EGF/2012/004 ES/Grupo Santana1 o finančný 

príspevok z EGF v súvislosti s prepustením 330 zamestnancov v spoločnosti Grupo 

Santana a u 15 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov počas referenčného obdobia od 15. 

novembra 2011 do 15. marca 2012, pričom pre 285 pracovníkov sú určené opatrenia 

spolufinancované z EGF; 

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

1. súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 2 písm. c) nariadenia o EGF sú 

splnené a že Španielsko je preto oprávnené na získanie finančného príspevku podľa tohto 

nariadenia; 

2. berie na vedomie vysvetlenia Komisie, že prepustenie 330 pracovníkov počas 

referenčného obdobia, ako aj ďalších 689 prepustených pracovníkov súvisí s rovnakým 

postupom hromadného prepúšťania a že prepúšťanie v spojení s veľmi nestabilnou 

hospodárskou a sociálnou situáciou regiónu spĺňa podmienku výnimočnosti prípadu v 

súlade s článkom 2 písm. c) nariadenia o EGF; 

3. konštatuje, že španielske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 16. mája 

2012, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska komisia zverejnila svoje hodnotenie 

až 5. marca 2014; vyjadruje poľutovanie nad dlhým obdobím hodnotenia, ktoré trvalo 22 

mesiacov, a domnieva sa, že toto zdržanie je v protiklade s cieľom EGF poskytovať 

rýchlu pomoc prepusteným pracovníkom; 

4. domnieva sa, že prepúšťanie v spoločnosti Grupo Santana a u 15 dodávateľov a 

nadväzujúcich výrobcov súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní 

svetového obchodu spôsobenými globalizáciou a poukazuje na zníženie podielu Únie na 

výrobe motorových vozidiel vo svete a na rýchly rast ázijských trhov, z ktorého však 

nedokážu výrobcovia Únie dostatočne ťažiť; 

5. poznamenáva, že prepustenie 330 pracovníkov, spolu so 689 pracovníkmi prepustenými 

z rovnakého dôvodu v období pred štvormesačným referenčným obdobím a po ňom, má 

výrazne negatívny vplyv na zamestnanosť a hospodárstvo na miestnej úrovni, ako aj na 

úrovni NUTS III a zhoršuje už aj tak nestabilnú hospodársku situáciu v dotknutej oblasti; 

6. poznamenáva, že ide o ďalšiu žiadosť o príspevok z EGF týkajúcu sa prepúšťania 

v automobilovom priemysle a že so 17 prípadmi bol tento sektor predmetom najväčšieho 

počtu žiadostí o mobilizáciu EGF predložených v súvislosti s kritériom týkajúcim sa krízy 

aj globalizácie; upozorňuje, že toto je ďalší prípad týkajúci sa automobilového priemyslu, 

ktorý poukazuje na potrebu vypracovania priemyselnej stratégie Únie a ukazuje, ako EGF 

pomáha pracovníkom v procese reštrukturalizácie; 

7. víta skutočnosť, že región Andalúzia, kde je miera nezamestnanosti oveľa vyššia než 

vnútroštátny priemer a priemer Únie, opäť využije pomoc z EGF; poukazuje na 

skutočnosť, že z EGF už boli v Andalúzii podporení pracovníci spoločnosti Delphi 

(EGF/2008/002 ES/Delphi); 

8. víta skutočnosť, že v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci pracovníkom sa španielske 

orgány rozhodli začať poskytovať personalizované služby postihnutým pracovníkom 1. 

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



 

 

augusta 2011, desať mesiacov pred predložením žiadosti o finančný príspevok z EGF a 

v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení 

podpory z EGF navrhovanému koordinovanému balíku; 

9. konštatuje, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má 

spolufinancovať, zahŕňa opatrenia na opätovné zapojenie 285 prepustených pracovníkov 

do zamestnania, napríklad odbornú prípravu na pracovisku, poradenstvo v súvislosti 

s podnikateľskými projektmi, pomoc pri aktívnom hľadaní zamestnania a zosúladenie 

kvalifikácie s pracovnými miestami;  

10. víta skutočnosť, že ponúkaná odborná príprava trvá dostatočne dlho a že ju budú dopĺňať 

činnosti na pracovisku; víta skutočnosť, že odborná príprava bude zodpovedať potrebám z 

hľadiska zručností a kvalifikácie v podnikoch sídliacich v podnikateľskom parku, ktorý je 

súčasťou opatrení poskytovaných nad rámec balíka financovaného z EGF; 

11. v tejto súvislosti víta skutočnosť, že mesto Linares, ťažko postihnuté zatvorením 

koncernu Santana (a jeho dodávateľov), ktorý bol hlavným zamestnávateľom v meste, 

zaujalo globálny a komplexný prístup vyjadrený v stratégii obnovy podnikateľského 

parku Grupo Santana s cieľom prilákať nových investorov; zastáva názor, že skutočnosť, 

že mesto Linares sa rozhodlo zlepšiť podnikateľské prostredie, umožní posilniť účinok 

opatrení EGF zameraných na pracovníkov; 

12. víta skutočnosť, že mesto Linares vykonalo o balíku opatrení konzultácie so sociálnymi 

partnermi (odborovými zväzmi MCA-UGT Andalucía a Federación de la industria de 

CCOO-Andalucía) a že sociálni partneri monitorujú vykonávanie týchto opatrení, ako aj 

to, že v rozličných fázach implementácie EGF a v prístupe k EGF sa bude uplatňovať 

politika rovnosti žien a mužov a zásada nediskriminácie; 

13. pripomína dôležitosť zlepšovania možností zamestnávania všetkých pracovníkov 

prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, 

ktoré nadobudli v rámci pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava v ponuke 

koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale 

aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu; 

14. poukazuje na skutočnosť, že z EGF sa budú poskytovať príspevky na „výcvikovú mzdu“ 

vo výške 150 % minimálnej mzdy v Španielsku; víta však potvrdenie Komisie, že tieto 

príspevky nie sú náhradou za dávky v nezamestnanosti a budú sa poskytovať nad rámec 

dávok v nezamestnanosti vyplácaných v rámci vnútroštátnych právnych predpisov; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje, že nové nariadenie o EGF na roky 2014 – 2020 obmedzí začlenenie 

finančných príspevkov do balíka na maximálne 35 % nákladov na opatrenia, a že sa teda 

sadzba príspevkov v rámci koordinovaného balíka týkajúceho sa tejto žiadosti nebude 

podľa tohto nového nariadenia opakovať; 

15. víta skutočnosť, že regionálne iniciatívy Španielska a miestne iniciatívy mesta Linares sú 

zamerané na investície do priemyselných zariadení a propagáciu obnovenej priemyselnej 

oblasti s cieľom pritiahnuť nové spoločnosti a diverzifikovať priemyselnú štruktúru, 

namiesto toho, aby sa naďalej zameriavali na automobilový sektor; zdôrazňuje, že tieto 

činnosti nie sú súčasťou žiadosti o spolufinancovanie z EGF a sú financované z 

regionálnych a miestnych rozpočtov, ktoré sú výrazne obmedzené v dôsledku výpadku 

daňových príjmov v súvislosti s uzavretím príslušného výrobného zariadenia; 



 

 

16. konštatuje, že informácie poskytované o koordinovanom balíku personalizovaných 

služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú údaje o komplementárnosti 

s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; zdôrazňuje, že španielske orgány 

potvrdzujú, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných 

nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach 

uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov, a tým zabezpečila, aby sa plne 

dodržiavali platné nariadenia a nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných 

Úniou; 

17. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF sa zabezpečuje, aby EGF 

podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do stabilného 

zamestnania; ďalej zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie 

aktívnych opatrení trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne 

zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho 

práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu 

podnikov alebo odvetví;  

18. víta dohodu Európskeho parlamentu a Rady v súvislosti s novým nariadením o EGF na 

obdobie rokov 2014 – 2020 o opätovnom zavedení kritéria krízovej mobilizácie, zvýšení 

finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované 

opatrenia, posilnení efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v Komisii 

a Európskym parlamentom a Radou skrátením času na hodnotenie a schvaľovanie, 

rozšírení oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo 

činných osôb a mladých ľudí a financovaní stimulov na zakladanie vlastných podnikov;  

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

20. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a 

aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie; 

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



 

 

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/2012/004 ES/Grupo Santana – 

Španielsko) 

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 

2014/253/EÚ.) 

 


