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Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť 

EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit - Belgicko  

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2015 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 Belgicka EGF/2013/011 BE/Saint-

Gobain Sekurit) (COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0009 – C8-

0011/2015), 

– 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 hospodárení3 (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej 

bod 13, 

– so zreteľom na postup trialógu, uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013, 

– so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, 

– so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj, 

                                                 
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. 



 

 

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0034/2015), 

A. keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje na poskytovanie dodatočnej 

podpory pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v 

usporiadaní svetového obchodu, výrazne prehĺbených hospodárskou, finančnou a 

sociálnou krízou, a pomoc pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce; 

B. keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť primeraná 

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 ide o poslednú žiadosť, ktorá sa má posúdiť podľa nariadenia z roku 2006; 

D. víta rozšírenie cieľov a kritérií v nariadení o EGF, zavedených v decembri 2013 s cieľom 

prijímať žiadosti z regiónov a krajín s menšou demografickou hustotou a uľahčiť ich 

podávanie; 

E. víta zvýšenie efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, 

Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie 

a schvaľovanie, rozšírenie oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím 

samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovanie stimulov na 

zakladanie vlastných podnikov;  

F. keďže Belgicko predložilo žiadosť EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit o finančný 

príspevok z EGF v nadväznosti na prepustenie 257 zamestnancov v súvislosti so 

zatvorením továrne skupiny Saint-Gobain Sekurit (SGS) v Auvelais, v ktorej sa vyrábalo 

bezpečnostné sklo pre automobilový priemysel; keďže k prepúšťaniu dochádzalo počas 

referenčného obdobia od 31. augusta 2013 do 31. decembra 2013 a aj po jeho skončení a 

bolo spôsobené poklesom výroby automobilových bezpečnostných skiel v Únii;  

G. keďže požadovaný finančný príspevok z EGF predstavuje sumu 1 339 928 EUR (50 % 

celkového rozpočtu); 

H. keďže žiadosť síce nespĺňa kritériá stanovené v článku 2 písm. a) a b) nariadenia o EGF, 

patrí však do kategórie výnimočných okolností, na ktoré je možné mobilizovať EGF;  

1. súhlasí s rozhodnutím Komisie, že žiadosť Belgicka o finančný príspevok z EGF 

predložená 19. decembra 2013 je oprávnená na finančný príspevok podľa článku 2 písm. 

c), ktorý vyžaduje dôkaz prítomnosti výnimočných okolností, a to aj napriek tomu, že nie 

sú splnené podmienky stanovené v článku 2 písm. a) a b) nariadenia o EGF; zdôrazňuje 

však, že odvolávanie sa na článok 2 písm. c) by malo byť posudzované jednotlivo od 

prípadu k prípadu a nemalo by sa stať obvyklou metódou mobilizácie EGF, pokiaľ nie sú 

splnené základné podmienky; 

2. zdôrazňuje, že EGF je osobitný nástroj, ktorý Únii umožňuje reagovať na konkrétne 

nepredvídané okolnosti a mal by si zachovať svoj hlavný účel, ktorým je poskytovanie 

podpory v prípade, že v priebehu referenčného obdobia bol prepustený veľký počet 

zamestnancov (minimálne 500) v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní  

svetového obchodu, spôsobených globalizáciou a celosvetovou finančnou a hospodárskou 



 

 

krízou; zdôrazňuje, že EGF sa nesmie stať náhradou za iné európske štrukturálne a 

investičné fondy, napríklad Európsky sociálny fond, a musí byť využívaný ako doplnok 

týchto fondov; zdôrazňuje, že mimoriadne okolnosti, ktoré umožňujú mobilizáciu EGF, 

sa nesmú odchýliť od uvedeného rozsahu; 

3. poznamenáva, že belgické orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 

19. decembra 2013 v súlade s nariadením o EGF, v ktorom nie je obmedzená lehota na 

posúdenie, a že Komisia poskytla posúdenie žiadosti 21. januára 2014; vyjadruje 

poľutovanie nad nedostatočnými informáciami poskytnutými vo vzťahu k uplatneným  

výnimočným okolnostiam; zdôrazňuje, že tieto výnimočné okolnosti musia byť riadne 

posúdené, aby bola získaná výnimka z podmienok stanovených v článku 2 písm. a) a b) 

nariadenia o EGF; 

4. vyjadruje obavy v súvislosti s dĺžkou trvania postupu, ktorý trval od dátumu prvého 

prepúšťania až po posúdenie žiadosti; pripomína, že cieľom EGF je čo najrýchlejšie 

pomôcť prepusteným pracovníkom; 

5. naliehavo žiada členské štáty a všetky zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie 

na zlepšenie procedurálnych a rozpočtových mechanizmov s cieľom urýchliť mobilizáciu 

EGF; v tejto súvislosti berie na vedomie, že Komisia v nadväznosti na žiadosť 

Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov zaviedla zdokonalený postup, 

ktorého cieľom je predkladať Európskemu parlamentu a Rade posúdenie Komisie, či je 

žiadosť o pomoc z EGF oprávnená, spolu s návrhom na mobilizáciu EGF, a berie na 

vedomie, že bolo prijaté nové nariadenie o EGF (nariadenie (EÚ) č. 1309/2013), ktoré 

umožňuje zvýšiť účinnosť, transparentnosť, zodpovednosť a viditeľnosť EGF; 

6. naliehavo vyzýva členské štáty, aby využívali výhody výmeny najlepších postupov a aby 

získavali informácie najmä od tých členských štátov a regionálnych a miestnych orgánov, 

ktoré už zaviedli vnútroštátne informačné siete pre EGF, do ktorých sú zapojení sociálni 

partneri a zainteresované strany na miestnej a regionálnej úrovni, s cieľom disponovať 

kvalitnou štruktúrou pomoci vo chvíli, keď sa vyskytne situácia patriaca do rozsahu 

pôsobnosti EGF;  

7. víta skutočnosť, že s cieľom poskytnúť pracovníkom urýchlenú pomoc belgické orgány 

rozhodli, že personalizované služby sa dotknutým pracovníkom začnú poskytovať 

31. augusta 2013, teda v značnom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory 

z EGF na navrhovaný koordinovaný balík a dokonca pred predložením žiadosti o túto 

podporu; 

8. konštatuje, že sektor výroby bezpečnostného skla pre automobilový priemysel zaznamenal 

podstatné hospodárske otrasy spôsobené niekoľkými faktormi, napríklad poklesom 

výroby automobilového bezpečnostného skla v Únii, nárastom podielu konkurencie z 

krajín, ktoré nie sú členmi Únie, na trhu a zvýšením dovozu týchto produktov do Únie; 

berie na vedomie, že činnosť SGS Benelux bola úzko spojená s trendmi vo výrobe v 

automobilovom priemysle, v ktorom v rokoch 2007 až 2012 poklesla výroba osobných 

vozidiel z 21,9 milióna na 19,5 milióna jednotiek, zatiaľ čo vo zvyšku sveta v rovnakom 

období vzrástla zo 47,5 milióna na 60,6 milióna jednotiek; ďalej berie na vedomie 

všeobecný trend výrobcov a dodávateľov v automobilovom priemysle presúvať výrobu v 

rámci Únie zo západnej Európy (najmä z Francúzska, Belgicka a Španielska) do 

východnej Európy;  



 

 

9. konštatuje, že aj keď nebola podaná žiadna ďalšia žiadosť o príspevok z EGF, ktorá by sa 

týkala konkrétne sektora výroby automobilového skla1, bolo prijatých niekoľko žiadostí 

týkajúcich sa výrobcov motorových vozidiel alebo dodávateľov automobilových 

zariadení2; 

10. konštatuje, že prepúšťanie v SGS sa týka najmä pracovníkov pri výrobných linkách 

(83 % dotknutých zamestnancov má status robotníka); domnieva sa, že v súvislosti so 

situáciou na trhu práce v príslušnom regióne sa budú musieť prepustení pracovníci 

rekvalifikovať, aby našli zamestnanie v iných profesiách a/alebo iných odvetviach; 

11. s poľutovaním konštatuje, že vzhľadom na sociálno-ekonomickú situáciu dotknutej 

oblasti a jej susedných regiónov (Charleroi, Namur) majú prepustení zamestnanci SGS 

Benelux obmedzené možnosti zamestnať sa v týchto oblastiach, pretože zrejme budú 

musieť čeliť konkurencii mnohých ďalších pracovníkov s podobnou kvalifikáciou a 

pracovnými skúsenosťami, ktorí sa tiež uchádzajú o obmedzený počet pracovných miest 

v sklárskom priemysle; pripomína, že tento región sa vyznačuje pomerne vysokou 

štrukturálnou nezamestnanosťou, relatívne vysokým podielom dlhodobo nezamestnaných 

osôb a všeobecne nízkou úrovňou kvalifikácie a skúseností pracovníkov; zdôrazňuje 

preto, že prepúšťania v SGS Benelux je potrebné posudzovať vzhľadom na náročný 

miestny sociálno-ekonomický kontext;  

12. berie na vedomie, že personalizované služby uvedené v žiadosti pozostávajú 

z niekoľkých opatrení zameraných na podporu návratu pracovníkov na trh práce a pomoc 

týmto pracovníkom s administratívnymi postupmi, pričom sa predpokladá, že väčšina z 

nich podporí všetkých prepustených pracovníkov; 

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

spolufinancovať, zahŕňa tieto opatrenia na opätovné začlenenie 257 prepustených 

pracovníkov do zamestnania (zoskupené podľa kategórie): 1. individuálna pomoc pri 

hľadaní zamestnania, vybavovanie konkrétnych prípadov a všeobecné informačné služby, 

2. odborná príprava a rekvalifikácia a 3. podpora podnikania;  

                                                 
1 Pozri databázu EGF, k dispozícii na http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.  
2 Pozri návrhy Komisie v prípade žiadostí EGF/2007/001 FR/Peugeot suppliers 

(rozhodnutie COM(2007)0415 z 12.7.2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo 
(rozhodnutie COM(2008)0094 z 20.2.2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (rozhodnutie 
COM(2008)0547 z 9.9.2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón (rozhodnutie 
COM(2009)0150 z 20.3.2009), EGF/2009/007 SE/Volvo a EGF/2009/009 AT/Steiermark 
(rozhodnutie COM(2009)0602 z 27.10.2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (rozhodnutie 
COM(2010)0007 z 22.1.2010), EGF/2009/019 FR/Renault (rozhodnutie 
COM(2011)0420 z 11.7.2011), EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción (rozhodnutie 
COM(2010)0453 z 2.9.2010), EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive 
(rozhodnutie COM(2010)0616 z 29.10.2010), EGF/2010/031 BE/General Motors 
Belgium (rozhodnutie COM(2011)0212 zo 14.4.2011), EGF/2011/003 DE/Arnsberg 
a Düsseldorf automotive (rozhodnutie COM(2011)0447 z 20.7.2011), EGF/2011/005 
PT/Norte-Centro Automotive (rozhodnutie COM(2011)0664 z 13.10.2011), 
EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (rozhodnutie COM(2014)0116 z 5.3.2014), 
EGF/2012/005 SE/Saab (rozhodnutie COM(2012)0622 z 19.10.2012), EGF/2013/006 
PL/Fiat Auto Poland (rozhodnutie COM(2014)0699 z 10.11.2014), EGF/2013/012 
BE/Ford Genk (rozhodnutie COM(2014)0532 z 22.8.2014). 



 

 

14. víta skutočnosť, že na všeobecnej koordinácii a vykonávaní opatrení sa zúčastnili rôzni 

sociálni partneri a organizácie, medzi nimi: odbory (FGTB, CSC), FOREM (verejná 

služba valónskeho regiónu pre zamestnanosť a odbornú prípravu), strediská rezortnej 

odbornej a technickej prípravy pôsobiace vo valónskom regióne, agentúra Európskeho 

sociálneho fondu (ESF) vo francúzskom spoločenstve v Belgicku, ako aj vláda Valónska; 

ďalej oceňuje, že odbory sa priamo zapájajú do správy dvoch osobitných 

rekvalifikačných stredísk, ktoré boli zriadené pre každý z podnikov; 

15. trvá na potrebe posilňovať a presadzovať pomoc s autonómnosťou a ľahkým prístupom 

na regionálnej úrovni, aby sa uplatňoval prístup zdola nahor a umožnilo sa prijímanie 

miestnych riešení na regionálnej úrovni, kde môže nastať akákoľvek situácia, ktorá patrí 

do pôsobnosti EGF; 

16. berie na vedomie navrhnuté opatrenia, ktoré majú zlepšiť zamestnateľnosť prepustených 

pracovníkov; pripomína, že v rámci personalizovaných služieb financovaných z EGF nie 

sú uvedené príspevky; 

17. poznamenáva, že opatrenia, ktoré sú podľa postupov pri hromadnom prepúšťaní podľa 

belgických federálnych právnych predpisov povinné a ktoré sa vykonávajú ako súčasť 

štandardných aktivít rekvalifikačných stredísk (napr. podpora v podobe presunu na iné 

pracovisko, odborná príprava, pomoc pri hľadaní práce, kariérne poradenstvo atď.), nie 

sú zahrnuté do tejto žiadosti o podporu z EGF; 

18. pripomína význam, ktorý zohráva zvyšovanie možností zamestnania všetkých 

pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním 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; 

19. víta skutočnosť, že počas rôznych fáz vykonávania opatrení financovaných z EGF 

a v rámci prístupu k nim sa uplatňuje a bude uplatňovať zásada rovnosti medzi ženami 

a mužmi a zásada nediskriminácie; 

20. víta skutočnosť, že sociálni partneri sa podieľali na príprave sociálneho plánu a na 

vykonávaní opatrení; 

21. zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení 

na 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; 

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

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

aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie; 

24. 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/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, 

Belgicko) 

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

2015/470.) 

 

 


