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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jak Výbor pro regionální rozvoj zdůraznil ve svém stanovisku z roku 2006, globalizace 
hospodářské činnosti a obchodu přinesla evropskému trhu řadu výhod co do výběru, konkuren
čních cen, technologických inovací a postupného přechodu od postindustriální společnosti k po
čáteční formě společnosti založené na znalostech. K tomuto příznivému vývoji dochází za cenu 
vysoké míry kolísání a nejistoty na pracovním trhu, v jejímž důsledku se v bývalých vysoce 
produktivních průmyslových centrech a regionech vytváří rozsáhlé oblasti s vysokou mírou 
nezaměstnanosti. Tento jev doprovází pokles relativního bohatství pracovníků související s p
řesouváním podniků do regionů nabízejících levnější pracovní sílu a daňová či jiná zvýhodnění. 
Delokalizace není žádnou novinkou. Její rozšíření z vnitrostátní či meziregionální úrovně na 
úroveň celosvětovou však Evropskou komisi přimělo navrhnout vytvoření Evropského 
globalizačního fondu nabízejícího určitou finanční podporu pracovníkům, kteří v důsledku 
delokalizace přišli o práci.

Jak Komise zdůrazňuje ve svém vysvětlujícím prohlášení, nebývalá finanční krize a hospodá
řský pokles, které ve větší či menší míře postihují světovou ekonomiku od roku 2007, „budou 
způsobovat masivní propouštění“.

Má-li být Evropský globalizační fond účinný jako nástroj zmírňující následky této krize, je 
proto nanejvýš žádoucí, aby finanční prostředky, jež byly tomuto fondu přiděleny, byly navý
šeny a aby byla vytvořena účelově vázaná rozpočtová položka pod příslušným rozpočtovým 
okruhem.
Komise zdůrazňuje, že základním smyslem globalizačního fondu je ukázat solidaritu 
s pracovníky, kteří ztratili svou práci z důvodu hospodářského narušení způsobeného 
událostmi celosvětového dosahu. Pokud by se tak nečinilo, znamenalo by to vážné porušení 
zásad vnitřního trhu, které vylučují čistě vnitřní úpravy v rámci Společenství.

Návrh Komise je vysoce odborné povahy a je výsledkem podrobných konzultací, jež byly 
v roce 2008 vedeny s odborníky, sociálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami v
členských státech. 

Navrhovatelka zejména schvaluje některé návrhy změn nařízení o EFG, jako jsou návrhy na 
urychlení uplatňování a snížení minimálního počtu propuštěných zaměstnanců z 1000 na 500, 
čímž se zlepší přístup k finanční podpoře, návrhy na začlenění pracovníků propuštěných před 
začátkem referenčního období mezi pracovníky způsobilé pro podporu z EFG a na prodloužení 
období pro využívání podpory z EFG z 12 na 24 měsíců.

Účinnost tohoto nástroje spočívá v jeho uplatňování, přičemž jeho úspěch závisí především na 
odst. 2 písm. a) pozměněného článku 5, neboť stanoví pravidla, na jejichž základě se bude 
prokazovat příčinná souvislost mezi dotyčnými případy propouštění a velkými změnami ve 
struktuře světového obchodu nebo finanční a hospodářskou krizí, a určí, v jakých případech 
bude toto prokazování nezbytné. Takovéto ustanovení je jednoznačně nezbytné k tomu, aby se 
rozlišovalo mezi nepředvídatelným propouštěním a propouštěním, které je jasným důsledkem 
špatného řízení a nekonkurenčních postupů ze strany zaměstnavatele.  Je zřejmé, že povinné 
prokazování takovéto souvislosti nebude jednoduché a mohlo by se jej opět určitým způsobem 
zneužívat. Navrhovatelka proto vyjadřuje svou plnou podporu ustanovením nového článku 8, 
který při určitých omezeních umožňuje využít EFG k financování přípravy, monitorování a 
technické podpory, auditu a kontroly.
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Výbor pro regionální rozvoj ve svém stanovisku z roku 2006 navrhoval, aby v čl. 2 písm. b) 
bylo období, během něhož došlo k propuštění minimálního počtu pracovníků, prodlouženo na 
12 měsíců. Následky globalizace, zejména následky související s hospodářským poklesem, se 
totiž na průmyslové struktuře či místní ekonomice projevují později. Navrhovatelka předkládá 
tento pozměňovací návrh znovu s přesvědčením, že je vzhledem k navrženému prodloužení 
naprosto oprávněný.

Komise navrhuje, aby byl do článku 20 vložen nový pododstavec, který Evropskému 
parlamentu a Radě umožní přezkoumat toto nařízení včetně přechodné odchylky stanovené na 
základě návrhu Komise. Navrhovatelka je přesvědčena, že tento přezkum je nezbytný, a proto 
toto ustanovení ve svém návrhu odpovídajícím způsobem pozměnila.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení 1927/2006
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) propuštění během období devíti měsíců
nejméně 500 zaměstnanců, zejména z 
malých a středních podniků, v oddílu 
NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou 
sousedících regionech na úrovni NUTS II.

b) propuštění během období dvanácti měsíc
ů nejméně 500 zaměstnanců, zejména z 
malých a středních podniků, v oddílu 
NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou 
sousedících regionech na úrovni NUTS II.

Or. en

Odůvodnění

Důsledky globalizace pro pracovníky v postižených podnicích, jak byly popsány v úvodním 
odstavci článku 2, jsou často rozloženy v čase, a proto není možné je měřit v tak krátkém 
časovém prostoru, jako je 9 měsíců. Prodloužení daného období na 12 měsíců by umožnilo je 
lépe posoudit.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
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Nařízení 1927/2006
Čl. 20 – nový pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Na základě návrhu Komise mohou 
Evropský parlament a Rada přezkoumat 
toto nařízení včetně přechodné odchylky 
stanovené v čl. 1 odst. 1a.“

„Nejpozději do 1. dubna 2011 předloží 
Komise posouzení dopadu a účinnosti 
ustanovení týkajících se přechodné 
odchylky stanovené v čl. 1 odst. 1a a dále 
návrh na přezkum tohoto nařízení ze 
strany Evropského parlamentu a Rady.“

Or. en

Odůvodnění

Za těchto výjimečných okolností je nezbytné, aby Komise důkladně posoudila dopad p
řechodných opatření v celoevropském měřítku a aby Parlament měl možnost tyto právní p
ředpisy přezkoumat.
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