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Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2016)0078 – C8-0095/2016), 

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. 

prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i 

stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/20061 (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 (Međuinstitucionalni 

sporazum  od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13., 

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. lipnja 2015. o prijedlogu odluke Europskog 

parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu 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/2015/000 

TA 2015 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)4, 

– uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog 

                                                 
1 SL L 347, 20.12.2013., str. 855. 
2 SL L 347, 20.12.2013., str. 884. 
3 SL C 373, 20.12.2013., str. 1. 
4 Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0237. 



 

 

sporazuma od 2. prosinca 2013., 

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

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0078/2016), 

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 tokovima svjetske trgovine ili posljedicama svjetske financijske i 

gospodarske krize te kako bi im pomogla pri ponovnom uključivanju na tržište rada; 

B. budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti 

dinamična i dostupna 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 Europskog fonda za 

prilagodbu globalizaciji (EGF); 

C. budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o 

ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju u slučaju krize, o povećanju financijskog 

doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju 

učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, 

Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za ocjenu i odobrenje, o proširenju popisa 

prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o 

financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća; 

D. budući da maksimalni godišnji proračun raspoloživ za EGF iznosi 150 milijuna EUR 

(cijene iz 2011.) i budući da se prema članku 11. stavku 1. Uredbe o EGF-u 0,5 % tog 

iznosa (tj. 828 060 EUR u 2016.) može staviti na raspolaganje za tehničku pomoć na 

inicijativu Komisije kako bi se financirala priprema, praćenje, prikupljanje podataka i 

razvoj temeljnog znanja, administrativna i tehnička podrška, informacijske i 

komunikacijske aktivnosti te aktivnosti revizije, kontrole i evaluacije potrebne za 

provedbu Uredbe o EGF-u; 

E. budući da je Europski parlament u više navrata istaknuo nužnost povećanja dodane 

vrijednosti i učinkovitost i zapošljivost korisnika EGF-a kao instrumenta Unije za 

pomoć radnicima koji su proglašeni viškom; 

F. budući da predloženi iznos od 380 000 EUR predstavlja otprilike 0,23 % maksimalnog 

godišnjeg proračuna raspoloživog za EGF u 2016. godini; 

1. potvrđuje mjere koje je Komisija predložila kao tehničku pomoć za financiranje rashoda 

navedenih u članku 11. stavcima 1. i 4. te članku 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe o EGF-

u; 

2. podsjeća na važnost umrežavanja i razmjene informacija o EGF-u, te stoga podržava 

financiranje stručne skupine osoba za kontakt EGF-a i seminare o provedbi EGF-a; 

očekuje da će takva razmjena informacija također doprinijeti boljem i detaljnijem 

izvještavanju o uspjehu mjera potpore iz EGF-a u državama članicama, posebno o 

dosegu i stopi ponovnog zaposlenja korisnika; također podržava sve inicijative koje 

uključuju pojačanu suradnju i savjetovanje s lokalnim vlastima koje svakodnevno 



 

 

upravljaju mjerama potpore iz EGF-a;  

3. pozdravlja kontinuirani rad na standardizaciji postupaka za zahtjeve za mobilizaciju 

EGF-a i upravljanje Fondom uz pomoć elektroničkog sustava razmjene podataka 

(SFC2014) koji omogućuje lakše i brže obrade zahtjeva i bolje izvješćivanje; napominje 

da je prioritet Komisije za 2016. pripremiti i dotjerati modul za završna izvješća kojima 

se zaključuje provedba svakog predmeta EGF-a; napominje, međutim, da su troškovi iz 

proračuna EGF-a za SFC2014 postupak i dalje relativno visoki; 

4. pozdravlja integraciju izvještavanja u elektronički sustav razmjene podataka 

(SFC2014); smatra da će to smanjiti administrativno opterećenje država članica i 

olakšati korištenje izvještaja za potrebe evaluacije; 

5. napominje da postupak integracije EGF-a u SFC2014 traje već godinama te da su ti 

troškovi za EGF bili relativno visoki; napominje da će takva razina troškova ostati ista 

još godinu dana nakon čega će se troškovi za održavanje smanjiti; 

6. izražava žaljenje što Komisija nije predstavila napredak integracije u SFC2014 od 

početka 2011. do 2014., kao što se to tražilo u Rezoluciji Parlamenta od 24. lipnja 2015. 

o prijedlogu za pružanje tehničke pomoći u 2015.; podsjeća Komisiju da predstavi 

napredak kao što je zatraženo, uključujući i najnovija zbivanja; 

7. smatra da se SFC2014 može koristiti i kako bi Komisija prikupljala detaljne podatke o 

učinku financiranja EGF-a, i to u slučaju stopa ponovnog zapošljavanja otpuštenih 

radnika koji su imali koristi od sredstava iz EGF-a; ustraje na boljoj procjeni tipa i 

kvalitete pronađenih poslova i srednjoročnom i dugoročnom trendu koji se odnosi na 

tempo ponovnog uključivanja na tržište rada koje je postignuto intervencijama EGF-a; 

8. pozdravlja namjeru Komisije da uloži 70 000 EUR sredstava iz proračuna raspoloživih 

za tehničku pomoć, osobito za poboljšanje praćenja i evaluacije učinka pomoći EGF-a 

na pojedinačne sudionike; preporučuje sljedeće: 

– proračun za praćenje i evaluaciju trebalo bi upotrijebiti za procjenjivanje 

dugoročnog učinka na korisnike EGF-a, na učinkovitost i djelotvornost pružanja 

podrške na terenu te da se provede dublja analiza o gospodarskim promjenama 

koje su uzrokovale gubitak radnih mjesta korisnika EGF-a; 

–  koordinator za EGF i države članice trebale bi pružati pouzdane i cjelovite 

podatke o ishodu zapošljavanja korisnika 12 mjeseci nakon provedbe mjera; 

Komisija bi trebala objediniti te podatke, uključujući stopu ponovnog 

zapošljavanja korisnika, te ih proslijediti Europskom parlamentu i Vijeću; 

– trebalo bi zabilježiti i jasno priopćiti podrobne informacije o mjerama u kojima 

sudjeluju pojedinačni sudionici, u svrhu, primjerice, jasnije analize troškova i 

koristi različitih mjera, posebice uzimajući u obzir više administrativne troškove 

(postupci u skladu s člankom 7. stavkom 4. Uredbe o EGF-u); 

– odobrenje završnih izvješća o predmetima i zaključenje predmeta trebalo bi 

povezati s pružanjem potpunih informacija o ishodu za korisnike (na ukupnoj 

razini).  



 

 

9. ističe potrebu za još boljim povezivanjem svih strana uključenih u podnošenje i obradu 

zahtjeva za EGF, uključujući, osobito, socijalne partnere te dionike na regionalnoj i 

lokalnoj razini, kako bi se postiglo što više sinergijskih učinaka; ističe da je potrebno 

poboljšati odnose između osoba za kontakt na nacionalnoj razini i regionalnih ili 

lokalnih partnera za pojedinačne predmete, dok bi svi partneri trebali postići dogovor o 

načinima komunikacije i pružanja potpore te tijeku informacija (unutarnje podjele, 

zadaci i odgovornosti) i jasno ga obznaniti; 

10. ponovno traži od Komisije da, u razumnim rokovima, poziva Parlament na sastanke i 

seminare stručne skupine u skladu s relevantnim odredbama Okvirnog sporazuma o 

odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije1;  

11. poziva Komisiju da obrazloži odluku o angažiranju vanjskog suradnika za evaluaciju na 

sredini razdoblja koju je potrebno provesti u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom 

(a) Uredbe o EGF-u; zahtijeva od Komisije da na temelju analize troškova i koristi 

odluči kako postupiti, jasno se usredotočujući na objektivnost, ishod, dodanu vrijednost, 

zapošljivost i učinkovitost; 

12. poziva Komisiju da u evaluaciju EGF-a na sredini razdoblja uključi sve aspekte 

povezane s ekonomičnosti projekata EGF-a, podatke o izravnim naknadama u cilju 

pružanja potpore, kao i prijedloge za kvalitetnije sudjelovanje država članica u EGF-u i 

sinergiju s mjerama obuhvaćenim ESF-om ili nacionalnim programima; napominje da 

to treba popratiti uspostavom cjelovite baze podataka o rezultatima svih intervencija 

EGF-a; poziva na raspravu o ishodu evaluacije na sredini razdoblja u cilju procjene je li 

EGF najučinkovitije sredstvo za rješavanje problema otpuštanja; 

13. poziva Komisiju da uključi i kvalitativnu i kvantitativnu analizu potpore EGF-a 

mladima do 25 godina koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju te da tu 

mjeru održi nakon prosinca 2017. na trajan i održiv način predlažući novu uredbu o 

EGF-u, osobito imajući u vidu provedbu programa Garancija za mlade i aktualnu krizu 

nezaposlenosti mladih;  

14. ističe da je važno povećati opću osviještenost o EGF-u i njegovu prepoznatljivost; 

podsjeća države podnositeljice zahtjeva na njihovu ulogu da o aktivnostima koje se 

financiraju iz EGF-a informiraju ciljane korisnike, vlasti, socijalne partnere, medije te 

širu javnost u skladu s člankom 12. Uredbe o EGF-u; 

15. traži od država članica i svih uključenih institucija da učine potrebne korake kako bi se 

unaprijedile postupovne i proračunske mjere radi povećanja učinka EGF-a; napominje, 

u tom smislu, da Parlament trenutačno priprema izvješće o vlastitoj inicijativi kako bi se 

na temelju evaluacije Komisije ocijenilo djelovanje nove Uredbe o EGF-u te predmeti 

koji će se ispitati;  

16. cijeni unaprijeđene postupke koje je uvela Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za 

ubrzano oslobađanje sredstava; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim 

rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije; poziva države članice 

da prije podnošenja službenih zahtjeva više koriste pomoć Komisije; 

                                                 
1 SL L 304, 20.11.2010., str. 47. 



 

 

17. poziva države članice i sve uključene institucije da zagovaraju širu uporabu odstupanja 

od pragova prihvatljivosti te se zauzmu za mala i srednja poduzeća, produljenje 

referentnih razdoblja te mogućnost uključivanja otpuštenih radnika koji nude srodne 

usluge otpuštenim radnicima iz referentnog poduzeća, čime doprinose učinkovitijem i 

boljem korištenju EGF-a; 

18. poziva države članice da jasnije istaknu aditivnost financiranja iz EGF-a i njegovu 

povezanost s drugim fondovima te da razmotre najprikladnije načine za povećanje 

vrijednosti EGF-a, jamčenje sinergije s drugim izvorima financiranja i izbjegavanje 

nenamjenskog korištenja sredstava i preklapanja; 

19. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji; 

20. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednicom 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 prilagodbu globalizaciji (EGF/2016/000 TA 2016 –

Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) 

(Tekst ovog Priloga nije naveden ovdje jer odgovara Završnom aktu Odluke (EU) 2016/619.) 

 


