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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kot je Odbor za regionalni razvoj poudaril v svojem mnenju iz leta 2006, je globalizacija 
gospodarskih dejavnosti in trgovine prinesla nešteto prednosti za evropski trg glede izbire, 
konkurenčnih cen, tehnoloških inovacij in postopnega prehoda iz postindustrijske družbe v 
nastajajočo družbo znanja. Ta spodbuden razvoj poteka na račun visoke stopnje pretočnosti in 
negotovosti na trgu dela, kar ustvarja koncentracijo velikih žarišč brezposelnosti v prej visoko 
produktivnih industrijskih središčih in regijah. Spremlja ga upad relativne blaginje delavcev, ko 
se podjetja preselijo v regije z nižjimi stroški dela in davčnimi ali drugimi prednostmi. Selitev 
podjetij ni nov pojav, vendar se je zdaj z nacionalne in medregionalne ravni razširil na globalno, 
kar je spodbudilo Evropsko komisijo, da je predlagala ustanovitev evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji, zato da bi delavcem, ki so zaradi te selitve izgubili službo, ponudili 
nekaj finančne pomoči.

Kot je Komisija poudarila v obrazložitvi, sta finančna kriza brez primere in gospodarski upad, 
ki je od leta 2007 prizadel svetovno gospodarstvo v večji ali manjši meri, „razlog za množična 
odpuščanja“.

Če želimo, da bo evropski sklad za prilagoditev globalizaciji učinkovit instrument za 
odpravljanje posledic krize, je zelo zaželeno, da se povečajo finančna sredstva, ki so mu 
dodeljena, ter uvede posebna proračunska vrstica v ustrezni proračunski postavki.

Komisija poudarja, da je bistveni namen sklada za prilagoditev globalizaciji pokazati 
solidarnost z delavci, ki so izgubili službo zaradi motenj v gospodarstvu, ki so posledica 
globalnih dogodkov. Z drugačnim ravnanjem bi resno ogrozili načela notranjega trga, ki izklju
čujejo prilagoditev, omejeno zgolj na raven Skupnosti.

Predlog Komisije je zelo tehničen in temelji na poglobljenih posvetovanjih s strokovnjaki iz dr
žav članic, socialnimi partnerji in drugimi zainteresiranimi stranmi v letu 2008. 

Pripravljavka mnenja posebej odobrava nekatere predlagane spremembe uredbe o ustanovitvi 
evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, kot so hitrejši in izboljšan dostop do sredstev, 
znižanje praga presežnih delavcev s 1000 na 500, vključitev delavcev, ki so upravičeni do 
pomoči iz tega sklada in so postali presežni pred začetkom referenčnega obdobja, ter podalj
šanje obdobja uporabe sklada z 12 na 24 mesecev.

Učinkovitost tega instrumenta bo odvisna od njenega izvajanja. Pri tem je bistven odstavek 
2(a) spremenjenega člena 5, ki določa pravila in potrebo glede prikaza vzročne povezave med 
presežnimi delavci in bodisi velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih vzorcih bodisi 
finančno in gospodarsko krizo. Ta vzpostavitev je vsekakor nujna zaradi razlikovanja med 
nepredvidljivimi dogodki in tistimi, ki očitno izhajajo iz slabega upravljanja in nekonkurenčne 
prakse delodajalca. Potrjevanje take obvezne povezave ne bo lahko in bi lahko privedlo celo do 
novih možnosti za zlorabe. Pripravljavka mnenja zaradi tega v celoti podpira določbe novega 
člena 8, ki pod nekaterimi omejenimi pogoji omogoča uporabo evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji za financiranje priprav, nadzora, tehnične podpore, revizije in kontrol.

Odbor za regionalni razvoj je v svojem mnenju iz leta 2006 predlagal, da bi v členu 2(b) 
obdobje, v katerem pride do minimalnega števila presežnih delavcev, podaljšali na 12 mesecev. 
Očitno traja dlje, da se učinki globalizacije, zlasti tisti, ki izhajajo iz gospodarskega upada, 
pokažejo v industrijski strukturi lokalnega gospodarstva. Pripravljavka mnenja ponovno vlaga 
ta predlog spremembe, ker je prepričana, da je glede na predlagano razširitev popolnoma 
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utemeljen.

Komisija predlaga, da bi v člen 20 vstavili nov pododstavek, v katerem bi opredelili možnost, 
da Evropski parlament in Svet pregledata uredbo in na podlagi predloga Komisije vanjo vklju
čita začasno odstopanje. Menim, da je ta pregled nujen in je treba zaradi tega to določbo 
ustrezno spremeniti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba 1927/2006
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju 9 
mesecev, zlasti v malih in srednje velikih 
podjetjih, v oddelku NACE 2 v eni regiji ali 
dveh sosednjih regijah po ravni NUTS II ali

(b) vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju 
12 mesecev, zlasti v malih in srednje velikih 
podjetjih, v oddelku NACE 2 v eni regiji ali 
dveh sosednjih regijah po ravni NUTS II ali

Or. en

Obrazložitev

Posledice, opisane v uvodnem odstavku člena 2, ki jih globalizacija prinaša za delavce v 
prizadetih podjetjih, se pogosto ne pojavijo takoj in jih je zato v kratkem obdobju devetih 
mesecev nemogoče izmeriti. Če bi zadevno obdobje podaljšali na 12 mesecev, bi lahko 
posledice ustrezneje ocenili.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba 1927/2006
Člen 20 – nov pododstavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Na podlagi predloga Komisije lahko 
Evropski parlament in Svet pregledata to 
uredbo, vključno z začasnim odstopanjem 
iz odstavka 1(a) člena 1.“

„Najpozneje do 1. aprila 2011 bo 
Komisija predložila oceno učinka in u
činkovitosti določb o začasnem 
odstopanju iz člena 1(1a), skupaj s 
predlogom, da Evropski parlament in Svet 
opravita revizijo te uredbe“.

Or. en

Obrazložitev

V teh izrednih okoliščinah je izredno pomembno, da Evropska komisija opravi vseevropsko 
poglobljeno analizo o učinku začasnih ukrepov, pa tudi to, da ima Parlament priložnost 
pregledati zakonodajo.
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