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Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. junija 2020 o predlogu sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji 
(EGF/2020/000 TA 2020 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2020)0146 – C9-
0112/2020 – 2020/2062(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0146 
– C9-0112/2020),

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

– 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 in zlasti točke 13,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. septembra 2019 o predlogu sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji 
(EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)4,

 ob upoštevanju svoje prve obravnave predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG)5,

 ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 2. decembra 2013,
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– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0109/2020),

A. ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotovitev 
dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v 
svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč 
pri njihovi potrebni in hitri ponovni vključitvi na trg dela;

B. ker bi morala biti pomoč Unije za presežne delavce dinamična in na voljo čim hitreje ter 
čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, 
sprejeto na spravnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev 
Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C. ker sprejetje Uredbe (EU) št. 1309/2013 odraža dogovor med Parlamentom in Svetom o 
ponovni uvedbi merila za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije 
poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za 
sredstva ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako 
skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih 
razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov ter da se financirajo spodbude za 
ustanovitev lastnega podjetja;

D. ker najvišji letni proračun, ki je na voljo za ESPG, znaša 150 milijonov EUR v cenah iz 
leta 2011 in ker člen 11(1) Uredbe (EU) št. 1309/2013 določa, da se lahko do 0,5 % tega 
zneska, torej 179 264 000 EUR v cenah iz leta 2020, uporabi za tehnično pomoč na 
pobudo Komisije za financiranje priprav, spremljanja, zbiranja podatkov in razvoja baze 
znanja, upravno in tehnično podporo, dejavnosti informiranja in komuniciranja kot tudi 
revizijo, nadzor in ocenjevanje, ki so potrebni za izvajanje Uredbe (EU) št. 1309/2013;

E. ker predlagani znesek 345 000 EUR ustreza približno 0,19 % največjega letnega 
proračuna, ki je na voljo za ESPG v letu 2020;

1. se strinja z ukrepi, ki jih predlaga Komisija in ki naj bi se financirali kot tehnična pomoč 
v skladu s členom 11(1) in (4) ter členom 12(2), (3) in (4) Uredbe (EU) št. 1309/2013;

2. priznava pomen spremljanja in zbiranja podatkov; opozarja, da morajo biti zanesljive 
serije statističnih podatkov, zbranih v ustrezni obliki, lahko dostopne in razumljive; 
ponovno poudarja, da je treba posodobiti raziskave in analizo sedanjih izzivov, ki jih 
predstavlja COVID-19 na svetovnem trgu;

3. ponovno poudarja, da je potrebno posebno spletno mesto, ki bo dostopno vsem 
državljanom Unije in bo vsebovalo podrobne informacije o ESPG;

4. pozdravlja stalno delo v zvezi s standardiziranimi postopki za vloge in upravljanje 
ESPG z uporabo funkcij elektronskega sistema za izmenjavo podatkov (SFC), ki 
omogoča poenostavitev in hitrejšo obdelavo vlog ter izboljšano poročanje;

5. ugotavlja, da bo Komisija razpoložljiva proračunska sredstva uporabila za dve srečanji 
strokovne skupine kontaktnih oseb za ESPG (en član iz vsake države članice) in 
najverjetneje istočasno tudi za dva seminarja, na katerih bodo sodelovali izvajalski 
organi ESPG in socialni partnerji, da bi spodbudili povezovanje v mreže med državami 
članicami;



6. poziva Komisijo, naj Parlament še naprej sistematično vabi na tovrstna srečanja in 
seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma o odnosih med 
Parlamentom in Komisijo;

7. poudarja, da bi morali tudi nadalje vsi, ki sodelujejo pri obdelavi vlog za sredstva 
ESPG, vključno, zlasti socialni partnerji ter deležniki na regionalni in lokalni ravni, 
tesneje sodelovati in komunicirati, da bo mogoče ustvariti čim več sinergij; poudarja, da 
bi bilo treba okrepiti sodelovanje med nacionalno kontaktno osebo ter regionalnimi ali 
lokalnimi partnerji za vodenje primerov ter izrecno opredeliti komunikacijske in 
podporne ureditve ter informacijske tokove (notranje razdelitve, naloge in pristojnosti), 
o katerih bi se morali strinjati vsi udeleženi partnerji;

8. opominja države članice, ki se prijavljajo za sredstva ESPG, da imajo v skladu s 
členom 12 Uredbe (EU) št. 1309/2013 ključno vlogo in da morajo z ukrepi, ki se 
financirajo iz ESPG, obširno seznaniti ciljne prejemnike, lokalne in regionalne organe, 
socialne partnerje, medije in splošno javnost;

9. opozarja, da bi se lahko v skladu s sedanjimi pravili ESPG uporabil za podporo 
dokončno odpuščenim delavcem in samozaposlenim v okviru svetovne krize, ki jo je 
povzročil COVID-19, brez spremembe Uredbe (EU) št. 1309/2013;

10. zato poziva Komisijo, naj na kakršen koli način pomaga državam članicam, ki 
nameravajo v prihodnjih tednih in mesecih pripraviti vlogo;

11. poleg tega poziva Komisijo, naj stori vse, kar je v njeni moči, da bi pokazala prožnost in 
skrajšala obdobje ocenjevanja, kolikor je to mogoče, ko bo ocenjevala skladnost vloge s 
pogoji za finančni prispevek;

12. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

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

14. 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 (EGF/2020/000 TA 
2020 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 
2020/986.)


