
Evropski parlament
2014-2019

SPREJETA BESEDILA

P8_TA(2018)0272

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga 
EGF/2017/009 FR/Air France
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. julija 2018 o predlogu sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji 
(vloga, ki jo je podala Francija – EGF/2017/009 FR/Air France) (COM(2018)0230 – C8-
0161/2018 – 2018/2059(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0230 
– C8-0161/2018),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/20061 (v nadaljevanju: uredba o ESPG),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20202 in zlasti člena 12,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju3 (v nadaljnjem besedilu: 
medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013) in zlasti točke 13,

– ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 2. decembra 2013,

– ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

– ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0210/2018),

A. ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo 

1 UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
2 UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
3 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.



delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi 
ponovni vključitvi na trg dela;

B. ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim 
hitreje in na najučinkovitejši način;

C. ker je Francija vložila vlogo EGF/2017/009 FR/Air France za finančni prispevek iz 
ESPG po odpustitvi 1 858 delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v 
oddelek 51 NACE po reviziji 2 (Zračni promet) v francoskih regijah Île-de-France 
(FR10) in Provansa-Alpe-Azurna obala (FR82);

D. ker je podpora za letalske družbe Unije bistvenega pomena, saj se tržni delež Unije v 
mednarodnem letalskem prevozu zmanjšuje;

E. ker vloga temelji na merilu za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je 
v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 presežnih delavcev 
podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri njegovih 
dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so 
opustile dejavnost;

1. se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je 
Francija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 
9 894 483 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 16 490 805 EUR, od česar 
stroški prilagojenih storitev znašajo 16 410 805 EUR, stroški priprav, upravljanja, 
obveščanja in publicitete, nadzora in poročanja pa 80 000 EUR;

2. ugotavlja, da so francoski organi vlogo predložili 23. oktobra 2017, Komisija pa je na 
osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Francija, oceno te vloge dokončala 
23. aprila 2018 in jo še istega dne posredovala Parlamentu; 

3. ugotavlja, da je začela Francija prilagojene storitve za ciljne upravičence izvajati 
19. maja 2015 in da bo obdobje upravičenosti do finančnega prispevka iz ESPG zato 
trajalo od 19. maja 2015 do 23. oktobra 2019;

4. opozarja, da je to že druga vloga Francije za finančni prispevek iz ESPG in tretja za 
letalski prevoz zaradi odpuščanja v podjetju Air France, saj je bila leta 2013 vložena 
vloga EGF/2013/014 FR/Air France, leta 2015 pa vloga EGF/2015/004 IT Alitalia, ki 
sta bili rešeni pozitivno1;

5. spominja, da je finančni prispevek iz ESPG namenjen presežnim delavcem kot pomoč 
pri iskanju nove zaposlitve in ne vključuje subvencij za podjetja;

6. ugotavlja, da Francija trdi, da je odpuščanje povezano z večjimi strukturnimi 
spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije in zlasti resnih 

1 Sklep (EU) 2015/44 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2014 o 
uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in 
dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/014 FR/Air France, iz Francije) (UL 
L 8, 14.1.2015, str. 18).



gospodarskih motenj v mednarodnem letalskem prevozu, predvsem upadanja tržnega 
deleža Unije zaradi neverjetnega vzpona treh glavnih letalskih družb v Perzijskem 
zalivu, ki prejemajo zelo visoko državno pomoč in subvencije ter se v nasprotju s 
podjetji v Uniji ravnajo po manj omejujočih socialnih in okoljskih predpisih;

7. obžaluje, da so letalske družbe Emirates, Qatar Airways in Etihad Airways deležne 
obsežnih subvencij in državne pomoči, zaradi česar se precej povečuje njihova 
zmogljivost, hkrati pa slabi položaj evropskih letalskih vozlišč, tudi pariškega letališča 
Charles de Gaulle;

8. opozarja, da je Komisija 8. junija 2017 predlagala uredbo o varstvu konkurence v 
zračnem prevozu1, katere cilj je zagotoviti pošteno konkurenco med letalskimi 
prevozniki iz Unije in prevozniki iz tretjih držav, pri tem pa ohraniti pogoje za visoko 
stopnjo povezljivosti; ugotavlja, da naj bi se Parlament in Svet jeseni 2018 začela 
pogajati o tem zakonodajnem predlogu;

9. opominja, da naj bi odpuščanje v družbi Air France imelo občuten negativen vpliv na 
lokalno gospodarstvo, ki ga zaznamujejo težave v zvezi z dolgoročno brezposelnostjo in 
prerazporeditvijo delavcev, starejših od 50 let;

10. poziva družbo Air France, naj zagotovi potreben  visokokakovosten socialni dialog;

11. ugotavlja, da se vloga nanaša na 858 delavcev, ki so postali presežni v družbi Air 
France, med njimi pa je večina starih med 55 in 64 let; priznava pomen aktivnih 
ukrepov na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, za izboljšanje možnosti ponovnega 
vključevanja na trg dela; ugotavlja tudi, da nobeden od odpuščenih delavcev ne pripada 
starostni skupino 25 do 29 let oziroma ni starejši od 64 let; 

12. je seznanjen, da Francija načrtuje pet vrst ukrepov za odpuščene delavce, na katere se 
nanaša ta vloga, in sicer: 

(i) svetovalne storitve in poklicno usmerjanje za delavce, 

(ii) poklicno usposabljanje, 

(iii) prispevki za prenovo ali zagon podjetja, 

(iv) nadomestilo za iskanje zaposlitve, 

(v) nadomestilo za mobilnost; 

13. pozdravlja način, kako je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v 
posvetovanju s predstavniki upravičencev, ki bodo prejeli pomoč, in socialnimi 
partnerji, pa tudi dogovore med družbo Air France, sindikati in centralnim svetom 
delavcev, ki so zagotovili, da so bili vsi odhodi prostovoljni;

14. ugotavlja, da so prilagojene storitve, ki se sofinancirajo iz ESPG, namenjene delavcem, 
ki ob prostovoljnem odhodu iz podjetja še nimajo natančnega načrta za prezaposlitev in 
želijo izkoristiti ukrepe preusposabljanja, svetovanja, usmerjanja ali pomoči za 
ustanovitev ali prevzem podjetja;

1 COM(2017)0289.



15. se zaveda, da francoska delovna zakonodaja določa, da mora podjetje, ki zaposluje več 
kot tisoč oseb, predlagati ukrepe, in da vloga za sredstva iz ESPG ne predvideva 
nikakršnega prispevka za dopust za prezaposlovanje v prvih štirih mesecih ukrepa, kar 
je v Franciji zakonsko določeno najkrajše obdobje;

16. ugotavlja tudi, da bodo ukrepi za podporo dohodku predstavljali največ 35 % skupnih 
stroškov za usklajeni sveženj prilagojenih ukrepov, kakor je določeno v uredbi o ESPG, 
in da so ti ukrepi pogojeni s tem, da upravičenci do pomoči dejavno iščejo zaposlitev 
oziroma se usposabljajo;

17. opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega 
svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj na trgu dela in potrebne veščine ter da bi 
moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito 
izkoriščalo vire;

18. poudarja, da francoske oblasti potrjujejo, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz 
drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije; 

19. ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so 
odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov 
za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

20. poziva Komisijo, naj nacionalnim organom naroči, naj v prihodnjih predlogih 
posredujejo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej 
verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o 
vplivu financiranja iz ESPG, tudi o kakovosti delovnih mest in stopnji ponovne 
vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo iz ESPG; Komisijo še poziva, naj spremlja 
izvajanje ESPG in o tem poroča Parlamentu;

21. ponavlja poziv Komisiji, naj javnosti omogoči dostop do vseh dokumentov, povezanih z 
vlogami za sredstva ESPG;

22. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

23. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter 
poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

24. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in 
Komisiji.



PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge 
Francije – EGF/2017/009 FR/Air France

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 
2018/1093.)


