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Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev 
EGF/2017/009 FR/Air France 
Rezolucija Europskog parlamenta od 3. srpnja 2018. o prijedlogu odluke Europskog 
parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev 
koji je podnijela Francuska – EGF/2017/009 FR/ Air France) (COM(2018)0230 – C8-
0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2018)0230 – C8-0161/2018),

– 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. 1927/2006.1 (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 postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog 
sporazuma od 2. prosinca 2013.,

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

– uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0210/2018),

A. budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila 

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.



dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u 
tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se 
pomoglo da se ponovno uključe 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;

C. budući da je Francuska podnijela zahtjev EGF/2017/009 FR/Air France za financijski 
doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 1858 radnika u ekonomskom sektoru razvrstanom 
u odjeljak 51 NACE-a Rev. 2 (Zračni promet) u regijama Île-de-France (FR10) i 
Provansa-Alpe-Azurna obala (FR82) u Francuskoj koje pripadaju razini NUTS 2;

D. budući da je pružanje potpore zračnim prijevoznicima u Uniji ključno s obzirom na to 
da je tržišni udio Unije u međunarodnom zračnom prometu u padu;

E. budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke 
(a) Uredbe o EGF-u, kojima se uvjetuje da najmanje 500 radnika u poduzeću u državi 
članici bude proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, uključujući 
radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i/ili samozaposlene 
osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost;

1. slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da 
Francuska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 
9 894 483 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 16 490 805 EUR, što obuhvaća 
troškove za usluge prilagođene potrebama radnika u iznosu od 16 410 805 EUR i 
troškove za pripremne, upravljačke, informacijske i reklamne aktivnosti te aktivnosti 
kontrole i izvješćivanja u iznosu od 80 000 EUR;

2. napominje da su francuske vlasti zahtjev podnijele 23. listopada 2017. te da je, na 
temelju dodatnih informacija koje je Francuska pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva 
dovršila 23. travnja 2018. i o tome istoga dana obavijestila Parlament; 

3. napominje da je Francuska počela s pružanjem usluga prilagođenih potrebama radnika 
ciljnim korisnicima 19. svibnja 2015. i da će stoga razdoblje prihvatljivosti za 
financijski doprinos iz EGF-a trajati od 19. svibnja 2015. do 23. listopada 2019.;

4. podsjeća na to da je to drugi zahtjev Francuske, i treći koji se odnosi na zračni promet, 
za financijski doprinos iz EGF-a u vezi s otpuštanjima u poduzeću Air France, nakon 
podnošenja prethodnih zahtjeva EGF/2013/014 FR/Air France u prosincu 2013., 
EGF/2015/004 IT Alitalia i njihova odobrenja1;

5. podsjeća da je financijski doprinos iz EGF-a usmjeren na otpuštene radnike kako bi im 
se pomoglo u pronalaženju drugog radnog mjesta i ne predstavlja subvenciju za 
poduzeća;

1 Odluka (EU) 2015/44 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2014. 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/2013/014 FR/Air France iz 
Francuske) (SL L 8, 14.1.2015., str. 18.).



6. napominje da Francuska tvrdi kako su otpuštanja povezana s velikim strukturnim 
promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, a posebno s 
ozbiljnim ekonomskim poremećajima koje je pretrpio sektor međunarodnog zračnog 
prijevoza, osobito smanjenjem tržišnog udjela EU-a naspram nezapamćenog rasta triju 
najvećih poduzeća Perzijskog zaljeva koja dobivaju vrlo visoku razinu državne pomoći i 
potpore i koja podliježu manje restriktivnim socijalnim i okolišnim propisima za razliku 
od poduzeća u Uniji;

7. izražava žaljenje zbog razine subvencija i državne potpore koju primaju zrakoplovne 
kompanije Emirates, Qatar Airways i Etihad Airways što dovodi do ogromnog 
povećanja njihova kapaciteta i do slabljenja položaja europskih zračnih luka kao 
čvorišta, uključujući i zračnu luku Pariz Charles de Gaulle;

8. podsjeća da je Komisija 8. lipnja 2017. predložila uredbu o zaštiti tržišnog natjecanja u 
zračnom prijevozu1 kojom se nastoji zajamčiti pravedno natjecanje između zračnih 
prijevoznika EU-a i onih iz trećih zemalja kako bi se održali uvjeti kojima se 
omogućuje visoka razina povezanosti; napominje da se očekuje da će Parlament i 
Vijeće započeti pregovore o tom zakonodavnom prijedlogu na jesen 2018.;

9. podsjeća da se očekuje da će otpuštanja u poduzeću Air France imati znatan nepovoljan 
učinak za lokalno gospodarstvo koje ima problem s dugotrajnom nezaposlenošću i 
ponovnim uključivanjem na tržište rada radnika starijih od 50 godina;

10. poziva Air France da zajamči potrebni kvalitetan socijalni dijalog;

11. napominje da se zahtjev odnosi na 1858 radnika otpuštenih u poduzeću Air France, od 
kojih je većina u dobi od 55 do 64 godine, pri čemu je 76,2 % ukupnih otpuštanja 
zabilježeno u regiji Île-de-France; uviđa važnost aktivnih mjera za unaprjeđenje tržišta 
rada koje sufinancira EGF kako bi se povećali izgledi da se ponovno uključe na tržište 
rada; nadalje napominje da nijedan od radnika proglašenih viškom nije u dobnoj skupini 
od 25 do 29 godina ili stariji od 64 godine; 

12. konstatira da Francuska priprema pet vrsta mjera za otpuštene radnike zbog kojih je 
podnesen taj zahtjev: 

i. usluge savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja za radnike, 

ii. strukovno osposobljavanje, 

iii. potpora oporavku ili pokretanju poslovanja, 

iv. naknada za traženje zaposlenja, 

v. naknada za mobilnost; 

13. pozdravlja način na koji je izrađen usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama u 
dogovoru s predstavnicima ciljanih korisnika i socijalnim partnerima kao i sporazume 
između poduzeća Air France, sindikata i Središnjeg radničkog vijeća, čime se osiguralo 
da su svi odlasci dobrovoljni;

1 COM(2017)0289.



14. napominje da su EGF-om sufinancirane usluge namijenjene radnicima koji prilikom 
dobrovoljnog odlaska nemaju konkretne planove za ponovno uključivanje na tržište 
rada te koji bi htjeli iskoristiti mjere za prekvalifikaciju, savjetovanje, usmjeravanje ili 
pomoć pri osnivanju ili preuzimanju poduzeća;

15. uviđa da se francuskim Zakonikom o radu od poduzeća koje zapošljava više od tisuću 
osoba zahtijeva da predloži mjere te da se zahtjevom za doprinos iz EGF-a ne 
predviđaju nikakvi doprinosi za prva četiri mjeseca dopusta za ponovno uključivanje na 
tržište rada koji odgovaraju minimalnom trajanju koje je predviđeno francuskim 
zakonom;

16. napominje da mjere za potporu dohotka čine najviše 35 % ukupnog paketa mjera 
prilagođenih potrebama iz Uredbe o EGF-u te da te aktivnosti ovise o aktivnom 
sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju zaposlenja ili aktivnostima osposobljavanja;

17. podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri izradi usklađenog paketa 
usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika trebalo predvidjeti buduće izglede na 
tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen odgovarati zaokretu 
prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa;

18. naglašava da su francuske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena 
pomoć iz drugih financijskih instrumenata ili fondova Unije; 

19. ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema 
nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima odgovorna poduzeća ni mjere za 
restrukturiranje poduzeća ili sektora;

20. poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije 
utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe 
utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te 
stopi ponovnog uključenja na tržište rada zahvaljujući EGF-u; nadalje poziva Komisiju 
da prati provedbu EGF-a i da o tome izvijesti Parlament;

21. podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima 
povezanima s predmetima EGF-a;

22. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

23. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te 
da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

24. 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 slijedom zahtjeva Francuske 
– EGF/2017/009 FR/ Air France

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 
2018/1093.)


