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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor 
vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Európsky parlament 14. marca a 
30. mája 2018 vo svojich uzneseniach o 
viacročnom finančnom rámci (VFR) na 
roky 2021 – 2 027 zdôraznil dôležitosť 
horizontálnych zásad, z ktorých by mal 
vychádzať viacročný finančný rámec na 
roky 2021 – 2027 a všetky súvisiace 
politiky Únie. Európsky parlament v tejto 
súvislosti znovu potvrdil svoje stanovisko, 
že Únia musí dodržať svoj záväzok stáť 
na čele plnenia cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja OSN, a vyjadril 
poľutovanie nad tým, že v návrhoch o 
VFR chýba na tento účel jednoznačné a 
viditeľné odhodlanie. Európsky 
parlament preto vyzval na začlenenie 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja do 
všetkých politík a iniciatív Únie v rámci 
nasledujúceho VFR. Ďalej zdôraznil, že 
odstránenie diskriminácie má pre Úniu 
zásadný význam pri rešpektovaní jej 
záväzkov voči inkluzívnej Európe, a preto 
požiadal, aby sa záväzky týkajúce sa 
uplatňovania rodového hľadiska a 
rodovej rovnosti zapracovali do všetkých 
politík a iniciatív Únie v nasledujúcom 
VFR. Európsky parlament zdôraznil 
svojej stanovisko, že na základe Parížskej 
dohody by sa horizontálne výdavky 
súvisiace s klímou v porovnaní so 
súčasným VFR mali výrazne zvýšiť a mali 
by čo najskôr, najneskôr však do roku 
2027, dosiahnuť 30 %.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 30. mája 2018 o viacročnom 
finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a 
vlastných zdrojoch opätovne potvrdil svoje 
pevné stanovisko k potrebnej úrovni 
financovania kľúčových politík Únie vo 
VFR na roky 2021 – 2027, aby mohli 
plniť svoje poslanie a ciele. Zdôraznil 
najmä potrebu zdvojnásobiť konkrétne 
financovanie VFR pre MSP a boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí; uvítal 
niekoľko návrhov, ktoré zlepšujú súčasné 
ustanovenia, najmä zvýšené prideľovanie 
špeciálnych nástrojov a konštatoval, že 
má v úmysle rokovať o ďalších 
zlepšeniach, a to vždy, keď to bude 
potrebné.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Prepustení pracovníci a samostatne 
zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa 
skončila, by mali mať rovnaký prístup k 
EGF bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy 
alebo pracovnoprávneho vzťahu. Preto by 
sa za možných prijímateľov EGF na účely 
tohto nariadenia mali považovať prepustení 
pracovníci, ako aj samostatne zárobkovo 
činné osoby, ktorých činnosť sa skončila.

(18) Prepustení pracovníci a samostatne 
zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa 
skončila, by mali mať rovnaký prístup k 
EGF bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy 
alebo pracovnoprávneho vzťahu. Preto by 
sa za možných prijímateľov EGF na účely 
tohto nariadenia mali považovať prepustení 
pracovníci, ako aj samostatne zárobkovo 
činné osoby vrátane vlastníkov 
prevádzkovateľov mikropodnikov a 
malých podnikov, ktorých činnosť sa 
skončila.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) S cieľom účinne a rýchlo podporiť 
prijímateľov by mali členské štáty 
vynaložiť maximálne úsilie na predloženie 
úplných žiadostí na finančný príspevok z 
EGF. V prípade, že Komisia požaduje 
ďalšie informácie na účely posúdenia 
žiadosti, mala by sa obmedziť lehota na 
poskytnutie dodatočných informácií.

(22) S cieľom účinne a rýchlo podporiť 
prijímateľov by mali členské štáty 
vynaložiť maximálne úsilie na predloženie 
úplných žiadostí na finančný príspevok z 
EGF. V prípade, že Komisia požaduje 
ďalšie informácie na účely posúdenia 
žiadosti, mala by sa obmedziť lehota na 
poskytnutie dodatočných informácií. Je 
dôležité, aby členské štáty a Komisia úzko 
spolupracovali v záujme dodržania 
termínov na preskúmanie žiadostí o 
finančný príspevok z EGF, ako sú 
vymedzené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) S cieľom pokryť potreby, ktoré 
vznikajú najmä počas prvých mesiacov 
každého roka, keď sú možnosti presunov 
z iných rozpočtových riadkov mimoriadne 
obmedzené, by sa v rámci ročného 
rozpočtového postupu mala v rozpočtovom 
riadku EGF uvoľniť primeraná suma 
platobných rozpočtových prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
na vykonávanie Parížskej dohody a cieľov

(37) V záujme zohľadnenia významu
boja proti zmene klímy v súlade so 
záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej 
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trvalo udržateľného rozvoja OSN tento 
program prispeje k začleňovaniu opatrení v 
oblasti zmeny klímy do politík Únie a k 
dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy. Príslušné 
opatrenia sa identifikujú počas prípravy a 
implementácie fondu a prehodnotia sa v 
rámci jeho hodnotenia.

dohody, ako aj s cieľmi OSN v oblasti
trvalo udržateľného rozvoja tento program 
prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti 
zmeny klímy do politík Únie a k 
dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu
cieľov v oblasti zmeny klímy v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a ročného cieľa 
30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 
2027. Príslušné opatrenia sa identifikujú 
počas prípravy a implementácie fondu a 
prehodnotia sa v rámci jeho hodnotenia.

Odôvodnenie

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície 
Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (2017/2052 (INI)) si vyžiadala 30 % cieľ pre 
rozpočtové výdavky EÚ na podporu klimatických cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť čo najskôr, 
najneskôr však do roku 2027.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom programu je 
preukázať solidaritu s prepustenými 
pracovníkmi a so samostatne zárobkovo 
činnými osobami, ktorých činnosť sa 
skončila, a poskytnúť im podporu počas 
neočakávaných veľkých 
reštrukturalizačných udalostí, ako sa 
uvádza v článku 5.

1. Všeobecným cieľom programu je 
preukázať solidaritu s prepustenými 
pracovníkmi a so samostatne zárobkovo 
činnými osobami, ktorých činnosť sa 
skončila, a poskytnúť finančnú podporu
na opatrenia na ich opätovné začlenenie 
do zamestnania počas neočakávaných 
veľkých reštrukturalizačných udalostí, ako 
sa uvádza v článku 5.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Špecifickým cieľom EGF je 
ponúknuť pomoc v prípade neočakávaných 

2. Špecifickým cieľom EGF je 
ponúknuť pomoc na opätovné začlenenie 
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veľkých reštrukturalizačných udalostí, 
najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami 
súvisiacimi s globalizáciou, ako sú napr.
zmeny v štruktúre svetového obchodu, 
obchodné spory, finančná alebo 
hospodárska kríza, prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú 
dôsledkom digitalizácie alebo 
automatizácie. Osobitný dôraz sa kladie na 
opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac 
znevýhodneným skupinám.

do trhu práce v prípade neočakávaných 
veľkých reštrukturalizačných udalostí, 
najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami 
súvisiacimi s globalizáciou, ako sú zmeny 
v štruktúre svetového obchodu, obchodné 
spory, finančná alebo hospodárska kríza, 
prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, 
alebo ktoré sú dôsledkom digitalizácie 
alebo automatizácie. Osobitný dôraz sa 
kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť 
najviac znevýhodneným skupinám.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Finančný príspevok z EGF je 
obmedzený na to, čo treba na poskytnutie 
dočasnej, jednorazovej podpory dotknutým
prijímateľom. Opatrenia podporované 
prostredníctvom EGF sú v súlade s 
právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi 
právnymi predpismi vrátane pravidiel o 
štátnej pomoci.

3. Finančný príspevok z EGF je 
obmedzený na to, čo je potrebné na 
preukázanie solidarity a poskytnutie 
dočasnej jednorazovej a cielenej podpory 
jednotlivým prijímateľom. Opatrenia 
podporované prostredníctvom EGF sú v 
súlade s právnymi predpismi Únie a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
vrátane pravidiel o štátnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvádzajú pôvod a 
zabezpečujú viditeľnosť financovania zo 
strany Únie tým, že poskytujú súdržné, 
účinné a cielené informácie rôznym 
cieľovým skupinám vrátane dotknutých 
prijímateľov, miestnych a regionálnych 
orgánov, sociálnych partnerov, médií a 
verejnosti.

Členské štáty uvádzajú pôvod a 
zabezpečujú viditeľnosť financovania zo 
strany Únie tým, že poskytujú súdržné, 
účinné a cielené informácie rôznym 
cieľovým skupinám vrátane dotknutých 
prijímateľov, miestnych a regionálnych 
orgánov, sociálnych partnerov, médií a 
verejnosti. Členské štáty zabezpečia, aby 
sa zdôraznila pridaná hodnota 
financovania Únie a pomáhajú Komisii 
pri zhromažďovaní údajov s cieľom 
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zvýšiť rozpočtovú transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia udržiava a pravidelne 
aktualizuje webovú stránku prístupnú vo 
všetkých úradných jazykoch inštitúcií 
Únie, na ktorej sa poskytujú aktualizované 
informácie o EGF, usmernenia týkajúce sa 
predkladania žiadostí, ako aj informácie o 
prijatých a zamietnutých žiadostiach a o 
úlohe Európskeho parlamentu a Rady v 
rozpočtovom postupe.

2. Komisia udržiava a pravidelne 
aktualizuje webovú stránku používateľsky 
ústretovým spôsobom, prístupnú vo 
všetkých úradných jazykoch inštitúcií 
Únie, na ktorej sa poskytujú aktualizované 
informácie a implementačné údaje o EGF
od jeho začiatku, usmernenia týkajúce sa 
predkladania žiadostí, ako aj informácie o 
prijatých a zamietnutých žiadostiach a o 
úlohe Európskeho parlamentu a Rady v 
rozpočtovom postupe.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Keď Komisia dospela k záveru, že 
podmienky na poskytnutie finančného 
príspevku z EGF sú splnené, predloží 
žiadosť o presun prostriedkov do 
príslušných rozpočtových riadkov v súlade 
s článkom 31 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

1. Ak Komisia dospeje k záveru, že sú 
splnené podmienky na poskytnutie 
finančného príspevku z EGF, predloží 
návrh na ich mobilizáciu. Rozhodnutie o 
mobilizácii prostriedkov EGF prijmú 
spoločne Európsky parlament a Rada do 
jedného mesiaca od predloženia návrhu 
Európskemu parlamentu a Rade. Rada sa 
uznáša kvalifikovanou väčšinou 
a Európsky parlament väčšinou svojich 
poslancov a trojpätinovou väčšinou 
odovzdaných hlasov.

Súčasne s predložením svojho návrhu 
rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov 
EGF Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade návrh na presun 
prostriedkov do príslušných rozpočtových 
riadkov. V prípade, že sa nedosiahne 
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dohoda, začne sa postup trialógu.

Presuny týkajúce sa EGF sa vykonajú v 
súlade s článkom 31 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. K žiadosti o presun musí byť 
pripojené zhrnutie preskúmania 
oprávnenosti žiadosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia prijme rozhodnutie o 
finančnom príspevku prostredníctvom 
vykonávacieho aktu, ktorý nadobudne 
účinnosť v deň, keď sa Komisii oznámi, že 
Európsky parlament a Rada schválili 
rozpočtový presun. Uvedené rozhodnutie 
predstavuje rozhodnutie o financovaní 
v zmysle článku 110 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

3. Komisia prijme rozhodnutie o 
finančnom príspevku prostredníctvom 
vykonávacieho aktu, ktorý nadobudne 
účinnosť v deň, keď Európsky parlament a 
Rada prijmú rozhodnutie o mobilizácii 
EGF.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Návrh na rozhodnutie o 
mobilizácii prostriedkov EGF podľa 
odseku 1 obsahuje:

a) posúdenie vykonané v súlade s 
článkom 9 ods. 4 spolu s prehľadom 
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informácií, na ktorých sa posúdenie 
zakladá;

b) dôkaz o tom, že kritériá stanovené 
v článkoch 5 a 10 sú splnené; a

c) odôvodnenie navrhovaných súm.
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