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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Globalizácia a technologické 
zmeny budú pravdepodobne ďalej 
zvyšovať vzájomnú prepojenosť a 
závislosť svetových hospodárstiev. 
Prerozdelenie pracovnej sily je 
neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou 
takejto hospodárskej zmeny. Ak sa majú 
výhody vyplývajúce zo zmien spravodlivo 
rozdeľovať, poskytovanie pomoci 
prepusteným pracovníkom a tým, ktorým 
prepustenie hrozí, je mimoriadne dôležité. 
„Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien 
a reštrukturalizácie“22 je politickým 
nástrojom Únie, ktorý stanovuje rámec 
najlepších postupov pre predvídanie a 
zvládanie reštrukturalizácie podnikov. 
Ponúka komplexný rámec na riešenie 
výziev súvisiacich s ekonomickými 
úpravami a reštrukturalizáciou a ich dosahu 
na zamestnanosť a sociálnu oblasť 
primeranými politickými prostriedkami. 
Takisto vyzýva členské štáty, aby využívali 
finančné prostriedky EÚ a jednotlivých 
štátov spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že 
sociálne dôsledky reštrukturalizácie, najmä 
jej nepriaznivé účinky na zamestnanosť, sa 
budú môcť účinnejšie zmierniť. Hlavnými 
nástrojmi Únie na podporu nepriaznivo 
zasiahnutých pracovníkov sú Európsky 
sociálny fond Plus (ESF+), ktorý je 
navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc 
predvídavým spôsobom, a EGF, ktorý je 
navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v 
prípade neočakávaných veľkých 
reštrukturalizačných udalostí reaktívnym 
spôsobom.

(8) Globalizácia a technologické 
zmeny budú pravdepodobne ďalej 
zvyšovať vzájomnú prepojenosť a 
závislosť svetových hospodárstiev. 
Prerozdelenie pracovnej sily je 
neoddeliteľnou súčasťou takejto 
hospodárskej zmeny. Ak sa majú výhody 
vyplývajúce zo zmien spravodlivo 
rozdeľovať, poskytovanie pomoci 
prepusteným pracovníkom a tým, ktorým 
prepustenie alebo skončenie činnosti
hrozí, je mimoriadne dôležité. „Rámec 
kvality EÚ pre predvídanie zmien a 
reštrukturalizácie“22 je politickým 
nástrojom Únie, ktorý stanovuje rámec 
najlepších postupov pre predvídanie a 
zvládanie reštrukturalizácie podnikov. 
Ponúka komplexný rámec na riešenie 
výziev súvisiacich s ekonomickými 
úpravami a reštrukturalizáciou a ich dosahu 
na zamestnanosť a sociálnu oblasť 
primeranými politickými prostriedkami. 
Bez toho, aby bola dotknutá sociálna 
zodpovednosť podnikateľskej komunity,
takisto vyzýva členské štáty, aby využívali 
finančné prostriedky EÚ a jednotlivých 
štátov spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že 
sociálne dôsledky reštrukturalizácie, najmä 
jej nepriaznivé účinky na zamestnanosť, sa 
budú môcť účinnejšie zmierniť. Hlavnými 
nástrojmi Únie na podporu nepriaznivo 
zasiahnutých pracovníkov sú Európsky 
sociálny fond Plus (ESF+), ktorý je 
navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc 
predvídavým spôsobom, a EGF, ktorý je 
navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v 
prípade neočakávaných veľkých 
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reštrukturalizačných udalostí reaktívnym 
spôsobom.

_________________ _________________

22 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov „Rámec kvality EÚ pre 
predvídanie zmien a reštrukturalizácie“, 
COM(2013) 882 final, 13. 12. 2013.

22 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov „Rámec kvality EÚ pre 
predvídanie zmien a reštrukturalizácie“, 
COM(2013)0882 final, 13. 12. 2013.

Odôvodnenie

V nadväznosti na uznesenie EP (P8_TA (2018)0363) EGF prispel k projektu sociálneho plánu 
pre prepustených zamestnancov holandských bánk. Je zvláštne, že banky k tomu neprispeli, 
keďže v tejto súvislosti je vyhradená úloha pre samotné podniky. Hoci banky v Holandsku 
dosiahli miliardové zisky, neprispeli k sociálnemu plánu pre prepustených bankových 
zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia vykonala hodnotenie EGF 
v polovici obdobia s cieľom posúdiť, ako a 
do akej miery EGF dosahuje svoje ciele. 
EGF sa ukázal byť účinný, keďže umožnil 
vyššiu mieru opätovného začlenenia 
prepustených pracovníkov než v 
predchádzajúcom programovom období.
Pri hodnotení sa takisto zistilo, že EGF 
vytvára európsku pridanú hodnotu. Platí to 
najmä z hľadiska vplyvu na objem, čo 
znamená, že pomoc z EGF nielen zvyšuje 
počet a rozmanitosť ponúkaných služieb, 
ale aj ich intenzitu. Okrem toho intervencie 
v rámci EGF majú vysokú viditeľnosť a 
širokej verejnosti priamo preukazujú 
pridanú hodnotu intervencie na úrovni EÚ. 
Napriek tomu sa identifikovali viaceré 
výzvy. Na jednej strane sa postup 
mobilizácie fondu považoval za príliš 
zdĺhavý. Okrem toho mnohé členské štáty 
nahlasovali problémy, pokiaľ ide o 

(12) Komisia vykonala hodnotenie EGF 
v polovici obdobia s cieľom posúdiť, ako a 
do akej miery EGF dosahuje svoje ciele. 
EGF sa ukázal byť účinný, keďže umožnil 
vyššiu mieru opätovného začlenenia 
prepustených pracovníkov než v 
predchádzajúcom programovom období. 
Pri hodnotení sa takisto zistilo, že EGF 
vytvára pridanú hodnotu EÚ. Platí to 
najmä z hľadiska vplyvu na objem, čo 
znamená, že pomoc z EGF nielen zvyšuje 
počet a rozmanitosť ponúkaných služieb, 
ale aj ich intenzitu. Okrem toho intervencie 
v rámci EGF majú vysokú viditeľnosť a 
širokej verejnosti priamo preukazujú 
pridanú hodnotu intervencie na úrovni EÚ. 
Napriek tomu sa identifikovali viaceré 
výzvy. Predovšetkým by malo byť jasné, 
že za vypracovanie sociálnych plánov 
zameraných na opätovné začlenenie 
príslušných pracovníkov do trhu práce 
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vypracovanie rozsiahlej analýzy súvislostí, 
za ktorých došlo k udalosti vedúcej k 
prepúšťaniu. Hlavným dôvodom, prečo 
členské štáty, ktoré by mohli žiadať o 
pomoc z EGF, nepodávajú žiadosti, sú 
problémy týkajúce sa finančnej 
a inštitucionálnej kapacity. Na jednej 
strane by dôvodom mohol byť jednoducho 
nedostatok pracovných síl, keďže členské 
štáty môžu v súčasnosti požiadať o 
technickú pomoc len vtedy, ak 
implementujú pomoc poskytovanú z EGF.
Keďže k prepúšťaniam môže dôjsť 
nečakane, mohlo by byť dôležité, aby boli 
členské štáty pripravené okamžite reagovať 
a mohli podať žiadosť bez akýchkoľvek 
oneskorení. Okrem toho sa v niektorých 
členských štátoch javí ako nevyhnutné 
vynaložiť intenzívnejšie úsilie o 
vybudovanie inštitucionálnej kapacity, 
aby sa zabezpečila účinná a efektívna 
implementácia pomoci poskytovanej 
z EGF. Prahová hodnota 500 zrušených 
pracovných miest sa kritizovala ako príliš 
vysoká, najmä v menej obývaných 
regiónoch26.

nesú hlavnú zodpovednosť dotknuté 
podniky a členské štáty. EGF môže plniť 
len doplnkovú úlohu a mal by sa 
zameriavať na tie regióny, v ktorých ani 
dotknuté podniky, ani vnútroštátne a 
regionálne orgány nemajú zdroje na 
zabezpečenie potrebných opatrení. 
Pridaná hodnota EÚ bola takisto 
spochybnená v tých prípadoch, keď 
spoločnosť po najprv dostávala štátne 
dotácie a dotácie Únie (napríklad na svoje 
inovačné činnosti), potom sa rozhodla 
premiestniť ziskové sídlo do iného 
členského štátu alebo dokonca do tretích
krajín bez toho, aby prevzala 
zodpovednosť za financovanie 
opätovného začlenenia pracovníkov, 
ktorých sa ukončenie činnosti dotklo, a 
namiesto toho, najmä v prípade 
premiestnenia v rámci Únie, môže opäť 
získať dotácie Únie na novom mieste. 
Okrem toho sa postup mobilizácie fondu 
považoval za príliš zdĺhavý. Mnohé 
členské štáty nahlasovali problémy, pokiaľ 
ide o vypracovanie rozsiahlej analýzy 
súvislostí, za ktorých došlo k udalosti 
vedúcej k prepúšťaniu. Hlavným dôvodom, 
prečo členské štáty, ktoré by mohli žiadať 
o pomoc z EGF, nepodávajú žiadosti, sú 
problémy týkajúce sa finančnej 
a inštitucionálnej kapacity. Keďže 
k prepúšťaniam môže dôjsť nečakane, 
mohlo by byť dôležité, aby boli členské 
štáty pripravené okamžite reagovať a mohli 
podať žiadosť bez akýchkoľvek 
oneskorení. Prahová hodnota 500 
zrušených pracovných miest sa kritizovala 
ako príliš vysoká, najmä v menej 
obývaných regiónoch26.

_________________ _________________

26 COM(2018) 297 final a sprievodný 
dokument SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018)0297 final a sprievodný 
dokument SWD(2018)0192 final.

Odôvodnenie

– EGF má funkciu súdržnosti, čo znamená, že príspevok z fondu musí smerovať do 
najchudobnejších a najpostihnutejších regiónov. – Často sa stáva, že podniky dostanú dotáciu 
trikrát: raz ako podniky, druhý raz, keď uzatvárajú ziskovú činnosť, a takisto aj v prípade 
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presídlenia na iné miesto v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom vyjadriť solidaritu Únie s 
prepustenými pracovníkmi a samostatne 
zárobkovo činnými osobami, ktorých 
činnosť sa skončila, miera 
spolufinancovania nákladov na balík 
personalizovaných služieb a jeho 
implementáciu by sa mala rovnať 
výdavkom v rámci ESF+ v dotknutom 
členskom štáte.

(15) S cieľom vyjadriť solidaritu Únie s 
prepustenými pracovníkmi a samostatne 
zárobkovo činnými osobami, ktorých 
činnosť sa skončila, miera 
spolufinancovania nákladov na balík 
personalizovaných služieb a jeho 
implementáciu by mala predstavovať 70 % 
celkových odhadovaných nákladov.

Pozmeňujúci návrh 4

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, či už pracovali na základe 
pracovných zmlúv na dobu určitú alebo 
na neurčitý čas, alebo ako dočasní 
agentúrni zamestnanci, ako aj samostatne 
zárobkovo činné osoby vrátane vlastníkov-
manažérov mikropodnikov a malých 
podnikov, ktorých činnosť sa skončila.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Finančné príspevky z EGF by mali 
byť zamerané najmä na aktívne opatrenia 
trhu práce, ktorých cieľom je rýchle 
opätovné začlenenie prijímateľov do 
udržateľného zamestnania, a to buď v 
rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia 
činnosti. Opatrenia by mali zohľadňovať 
očakávané potreby na miestnom alebo 
regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to 
relevantné, by sa však mala podporovať aj 
mobilita prepustených pracovníkov s 
cieľom pomôcť im pri hľadaní nového 
zamestnania na inom mieste. Osobitný 
dôraz sa kladie na zabezpečovanie 
zručností potrebných v digitálnom veku. 
Zahrnutie peňažných dávok do 
koordinovaného balíka personalizovaných 
služieb by sa malo obmedziť. Spoločnosti 
by sa mali podnecovať k tomu, aby sa v 
súvislosti s opatreniami podporovanými 
v rámci EGF zúčastňovali na 
vnútroštátnom spolufinancovaní.

(19) Finančnými príspevkami z EGF by 
nemala byť dotknutá sociálna 
zodpovednosť daného podniku a mali by
byť zamerané najmä na aktívne opatrenia 
trhu práce, ktorých cieľom je rýchle 
opätovné začlenenie prijímateľov do 
udržateľného zamestnania, a to buď v 
rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia 
činnosti, ich cieľom by však mala byť aj 
podpora zakladania podnikov, a to aj 
zriaďovaním družstiev. Opatrenia by mali 
zohľadňovať očakávané potreby na 
miestnom alebo regionálnom trhu práce. 
Vždy, keď je to relevantné, by sa však 
mala podporovať aj mobilita prepustených 
pracovníkov s cieľom pomôcť im pri 
hľadaní nového zamestnania na inom 
mieste. Osobitný dôraz sa kladie na 
zabezpečovanie zručností potrebných v 
digitálnom veku. Zahrnutie peňažných 
dávok do koordinovaného balíka 
personalizovaných služieb by sa malo 
obmedziť. Spoločnosti by sa mali 
podnecovať k tomu, aby sa v súvislosti s 
opatreniami podporovanými v rámci EGF 
zúčastňovali na vnútroštátnom 
spolufinancovaní.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) V období od marca 2007 do marca
2017 Komisia dostala 148 žiadostí o 
spolufinancovanie z EGF z 21 členských 
štátov v celkovej výške takmer 600 
miliónov EUR na pomoc 138 888 
prepusteným pracovníkom a 2 944 
ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie 
sú v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy (NEET).
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21b) V rokoch 2007 až 2017 sedem 
členských štátov nevyužilo dostupnú 
podporu z EGF. Treba preto preskúmať 
všetky prípady, keď regulačná či 
administratívna kapacita alebo iné 
prekážky bránili účasti na EGF, a 
navrhnúť opatrenia na odstránenie týchto 
prekážok.

Pozmeňujúci návrh 8

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 je dôležité, aby spolupráca 
medzi členskými štátmi a Komisiou bola 
optimálna tak, aby sa dodržiavali lehoty 
na preskúmanie žiadostí o finančný 
príspevok z EGF. Členské štáty by mali
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.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V súlade so zásadou správneho 
finančného riadenia by finančné príspevky 
z EGF nemali nahrádzať, ale podľa 
možnosti dopĺňať podporné opatrenia, 

(24) V súlade so zásadou správneho 
finančného riadenia by finančné príspevky 
z EGF nemali nahrádzať, ale podľa 
možnosti dopĺňať podporné opatrenia, 
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ktoré sú pre prijímateľov dostupné z 
fondov Únie alebo iných politík alebo 
programov Únie.

ktoré musia podniky prijať v rámci 
sociálneho plánu, a opatrenia, ktoré môžu 
národné alebo regionálne orgány 
financovať samy, ako aj opatrenia, ktoré 
sú pre prijímateľov dostupné z fondov 
Únie alebo iných politík alebo programov 
Únie. Malo by sa zabrániť situáciám, keď 
podniky po prvýkrát dostávajú dotácie 
Únie na svoju činnosť, napríklad na 
inovácie, a potom zatvoria ziskové sídla. 
Najmä v týchto prípadoch by príspevky z 
EGF mali byť podmienené 
spolufinancovaním zo strany dotknutých 
podnikov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Aby mohol Európsky parlament 
vykonávať politickú kontrolu a aby 
Komisia mohla nepretržite monitorovať 
výsledky dosiahnuté s pomocou EGF, mali 
by členské štáty predložiť záverečnú 
správu o implementácii EGF.

(31) Aby mohol Európsky parlament 
vykonávať politickú kontrolu a aby 
Komisia mohla nepretržite monitorovať 
výsledky dosiahnuté s pomocou EGF, mali 
by členské štáty predložiť záverečnú 
správu o implementácii EGF každé dva 
roky.

Pozmeňujúci návrh 11

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 
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 

(37) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
na vykonávanie Parížskej dohody a cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja OSN tento 
program prispeje k začleňovaniu opatrení v 
oblasti zmeny klímy do politík Únie a k 
dosiahnutiu celkového cieľa 30 % 
rozpočtových výdavkov Únie na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy. Príslušné 
opatrenia sa identifikujú počas prípravy a 
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implementácie fondu a prehodnotia sa v 
rámci jeho hodnotenia.

implementácie fondu a prehodnotia sa v 
rámci jeho hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EGF prispieva k lepšiemu rozdeleniu 
prínosov globalizácie a technologického 
pokroku tým, že pomáha prepusteným 
pracovníkom prispôsobiť sa štrukturálnej 
zmene. EGF ako taký prispieva k 
vykonávaniu zásad vymedzených v rámci 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
posilňuje sociálnu a hospodársku súdržnosť 
medzi regiónmi a členskými štátmi.

EGF prispieva k lepšiemu rozdeleniu 
prínosov globalizácie a technologického 
pokroku tým, že pomáha prepusteným 
pracovníkom prispôsobiť sa štrukturálnej 
zmene. EGF ako taký prispieva k 
vykonávaniu zásad vymedzených v článku 
151 ZFEÚ v rámci Európskeho piliera 
sociálnych práv a posilňuje sociálnu a 
hospodársku súdržnosť medzi regiónmi a 
členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Špecifickým cieľom EGF je 
ponúknuť pomoc v prípade neočakávaných 
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.

2. Špecifickým cieľom EGF je 
ponúknuť pomoc v prípade neočakávaných 
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 technologickej zmeny. 
Osobitný dôraz sa kladie na opatrenia, 
ktoré majú pomôcť najviac 
znevýhodneným skupinám, a na členské 
štáty a regióny, ktoré boli najviac 
postihnuté a v ktorých vnútroštátne a 
regionálne orgány nemajú dostatok 
zdrojov na prijatie potrebných opatrení.
Pomocou z EGF nie je dotknutá sociálna 
zodpovednosť príslušných spoločností, 
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najmä pokiaľ ide o ich príspevok k 
sociálnym plánom pre prepustených 
pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) „prepustený pracovník“ je 
pracovník, ktorého pracovný pomer sa 
skončil predčasne alebo ktorého zmluva sa 
neobnovuje z ekonomických dôvodov;

a) „prepustený pracovník“ je 
pracovník, ktorého pracovný pomer sa 
skončil predčasne alebo ktorého zmluva sa 
neobnovuje z dôvodov významnej a 
neočakávanej reštrukturalizácie;

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „prijímateľ“ je osoba, ktorá sa 
zúčastňuje na opatreniach 
spolufinancovaných z EGF;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) „nezrovnalosť“ je akékoľvek 
porušenie uplatniteľného práva 
vyplývajúce z konania alebo opomenutia 
zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý sa 
zúčastňuje na implementácii EGF, 
dôsledkom čoho je alebo by bolo 
poškodenie rozpočtu Únie tým, že by bol 
zaťažený neoprávneným výdavkom.

d) „nezrovnalosť“ je akékoľvek 
porušenie uplatniteľného práva 
vyplývajúce z konania alebo opomenutia 
zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý sa 
zúčastňuje na implementácii EGF, 
dôsledkom čoho je alebo by bolo 
poškodenie finančných záujmov Únie tým, 
že by bol rozpočet Únie zaťažený 
neoprávneným výdavkom.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) skončenie činnosti viac ako 250 
prepustených pracovníkov alebo 
samostatne zárobkovo činných osôb v 
referenčnom období šiestich mesiacov, 
najmä v MSP, ktoré všetky pôsobia v 
rovnakom ekonomickom odvetví 
vymedzenom na úrovni divízie klasifikácie 
NACE Revision 2 a nachádzajú sa v 
jednom regióne alebo v dvoch susediacich 
regiónoch vymedzených ako regióny 
úrovne NUTS 2, alebo vo viac ako dvoch 
susediacich regiónoch vymedzených ako 
regióny úrovne NUTS 2 za predpokladu, že 
v oboch regiónoch spolu je počet 
dotknutých pracovníkov alebo samostatne 
zárobkovo činných osôb vyšší ako 250;

b) skončenie činnosti viac ako 250 
prepustených pracovníkov alebo 
samostatne zárobkovo činných osôb v 
referenčnom období šiestich mesiacov, 
najmä v MSP, ktoré všetky pôsobia v 
rovnakom ekonomickom odvetví 
vymedzenom na úrovni divízie klasifikácie 
NACE Revision 2 a nachádzajú sa v 
jednom regióne alebo v dvoch susediacich 
regiónoch vymedzených ako regióny 
úrovne NUTS 2 v rovnakom členskom 
štáte alebo v susedných členských štátoch, 
alebo vo viac ako dvoch susediacich 
regiónoch vymedzených ako regióny 
úrovne NUTS 2 v rovnakom členskom 
štáte alebo v susedných členských štátoch
za predpokladu, že v oboch regiónoch 
spolu je počet dotknutých pracovníkov 
alebo samostatne zárobkovo činných osôb 
vyšší ako 250;

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak sa skončenie činnosti týka 
ziskového podniku, dotknutá spoločnosť 
prispeje k opätovnému začleneniu 
prepustených pracovníkov, prednostne v 
rámci sociálneho plánu. Každý finančný 
príspevok z EGF je podmienený takýmto 
príspevkom.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Investície na samostatnú zárobkovú 
činnosť, založenie vlastného podniku alebo 
prevzatie podniku zamestnancami nesmú 
presiahnuť 20 000 EUR na prepusteného 
pracovníka.

Investície na samostatnú zárobkovú 
činnosť, založenie vlastného podniku alebo 
prevzatie podniku zamestnancami, najmä 
prostredníctvom založenia družstiev,
nesmú presiahnuť 20 000 EUR na 
prepusteného pracovníka.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V návrhu koordinovaného balíka 
personalizovaných služieb sa zohľadňujú 
budúce očakávané vyhliadky na trhu práce 
a požadované zručnosti. Koordinovaný 
balík je kompatibilný s prechodom na 
hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska 
využívania zdrojov a udržateľné, a takisto 
je zameraný na poskytovanie zručností 
potrebných v digitálnom priemyselnom 
veku a zohľadňuje sa v ňom dopyt na 
miestnom trhu práce.

V návrhu koordinovaného balíka 
personalizovaných služieb sa zohľadňujú 
budúce očakávané vyhliadky na trhu práce 
a požadované zručnosti. Koordinovaný 
balík je kompatibilný s prechodom na 
hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska 
využívania zdrojov a udržateľné, a je 
zameraný na poskytovanie zručností 
potrebných v digitálnom priemyselnom 
veku.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Opatrenia podporované z EGF 
nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej 
ochrany.

Opatrenia podporované z EGF 
nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej 
ochrany ani aktívne opatrenia na trhu 
práce.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) potvrdenie o tom, že prepúšťajúci 
podnik, ak po prepúšťaní v činnostiach 
pokračuje, si splnil právne záväzky, ktoré 
sa vzťahujú na prepúšťanie;

b) potvrdenie o tom, že prepúšťajúci 
podnik, ak po prepúšťaní v činnostiach 
pokračuje, si splnil právne záväzky, ktoré 
sa vzťahujú na prepúšťanie, ako aj právne 
záväzky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv 
alebo rokovaní o sociálnom pláne;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) jasné uvedenie činností, ktoré už 
členské štáty vykonali v záujme pomoci 
prepusteným prepusteným pracovníkom, a 
doplnkového charakteru požadovaných 
finančných prostriedkov z EGF v 
dôsledku nedostatku zdrojov dostupných 
pre vnútroštátne alebo regionálne orgány;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) prehľad finančných prostriedkov 
Únie, ktoré prepúšťajúci podnik už dostal 
počas piatich rokov predchádzajúcich 
hromadnému prepúšťaniu;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) na účely hodnotenia, indikatívne 
špecifické ciele konkrétneho prípadu 
definované členským štátom, pokiaľ ide o 

i) na účely hodnotenia, indikatívne 
špecifické ciele a ukazovatele konkrétneho 
prípadu definované členským štátom, 
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mieru opätovného začlenenia prijímateľov 
6 mesiacov po skončení obdobia 
implementácie;

pokiaľ ide o mieru opätovného začlenenia 
prijímateľov šesť mesiacov po skončení 
obdobia implementácie;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) vyhlásenie o zhode podpory 
požadovanej z EGF s procesnými a 
hmotnoprávnymi pravidlami Únie 
týkajúcimi sa štátnej pomoci, ako aj 
vyhlásenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo 
koordinovaný balík personalizovaných 
služieb nenahrádza opatrenia, za ktoré sú 
zodpovedné spoločnosti na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv;

l) vyhlásenie o zhode podpory 
požadovanej z EGF s procesnými a 
hmotnoprávnymi pravidlami Únie 
týkajúcimi sa štátnej pomoci, ako aj 
vyhlásenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo 
koordinovaný balík personalizovaných 
služieb nenahrádza opatrenia, za ktoré sú 
zodpovedné spoločnosti na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov alebo 
kolektívnych zmlúv, a opatrenia, ktoré 
majú prijať príslušné orgány v súvislosti s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce a 
pasívnymi opatreniami sociálnej ochrany;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 11 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rovnosť medzi ženami a mužmi a 
nediskriminácia

Rodová rovnosť a nediskriminácia

Odôvodnenie

Rodové hľadisko zahŕňa viac ako iba mužov a ženy.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby 
sa rovnosť medzi mužmi a ženami a 
začlenenie hľadiska rodovej rovnosti 
považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby 
sa podporovali počas rôznych fáz 
implementácie finančného príspevku z 
EGF.

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby 
sa rodová rovnosť a začlenenie hľadiska 
rodovej rovnosti považovali za 
neoddeliteľnú súčasť a aby sa podporovali 
počas rôznych fáz implementácie 
finančného príspevku z EGF.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak Komisia vykonáva technickú 
pomoc v rámci nepriameho riadenia, dbá 
o zaistenie transparentnosti postupu 
určovania tretej osoby vykonávajúcej 
úlohu Komisie, ako aj o to, aby všetky 
zainteresované strany EGF vrátane 
Európskeho parlamentu boli na tento účel 
informované o subdodávateľovi.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vykonáva informačné a 
komunikačné činnosti v súvislosti s 
prípadmi využívania EGF a ich výsledkami 
na základe získaných skúseností s cieľom 
zlepšiť účinnosť EGF a zabezpečiť, aby 
boli občania Únie a pracovníci informovaní 
o EGF.

Komisia vykonáva informačné a 
komunikačné činnosti v súvislosti s 
prípadmi využívania EGF a ich výsledkami 
na základe získaných skúseností a 
hodnotení poskytnutých členskými štátmi, 
s cieľom zlepšiť účinnosť EGF a 
zabezpečiť, aby boli občania Únie a 
pracovníci informovaní o EGF.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Miera spolufinancovania z EGF na 
ponúkané opatrenia sa zosúladí s 
najvyššou mierou spolufinancovania z 
ESF+ v príslušnom členskom štáte.

2. Miera spolufinancovania 
navrhovaných opatrení z EGF nesmie 
presiahnuť 70 % celkových 
odhadovaných nákladov podľa článku 9.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16a

Vo výnimočných prípadoch a ak zostatok 
finančných zdrojov, ktoré sú vo fonde k 
dispozícii v roku, v ktorom došlo k 
významnej reštrukturalizácii, nie je 
dostatočný na poskytnutie pomoci, ktorú 
považuje rozpočtový orgán za potrebnú, 
Komisia môže navrhnúť, aby sa rozdiel 
financoval z rozpočtu fondu na 
nasledujúci rok. Ročný rozpočtový strop 
fondu na rok, v ktorom sa došlo k 
významnej reštrukturalizácii, a na 
nasledujúci rok sa dodrží za každých 
okolností.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19a

Prieskum u prijímateľov uvedený v 
článku 20 ods. 1 písm. d) vychádza z 
modelu, ktorý stanoví Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu. 
Komisia prijme vykonávací akt, ktorým sa 
stanoví vzor pre prieskum u prijímateľov, 
v súlade s konzultačným postupom podľa 
článku 26 ods. 2, aby sa zabezpečili 
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jednotné podmienky vykonávania tohto 
článku.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) výsledkov prieskumu u 
prijímateľov šesť mesiacov po skončení 
obdobia implementácie, ktoré sa týkajú 
vnímanej zmeny v súvislosti so 
zamestnateľnosťou prijímateľov, alebo v 
prípade osôb, ktoré už našli zamestnanie, 
rozsiahlejších informácií o kvalite 
nájdeného zamestnania, napríklad pokiaľ 
ide o zmenu pracovného času, úroveň 
zodpovednosti alebo zmenu vo výške 
odmeny v porovnaní s predchádzajúcim 
zamestnaním, a odvetvie, v ktorom si daná 
osoba našla zamestnanie, a tieto informácie 
sa rozdelia podľa pohlavia, vekovej 
skupiny a úrovne vzdelania;

d) výsledkov prieskumu u 
prijímateľov do šiestich mesiacov po 
skončení obdobia implementácie, ktoré sa 
týkajú vnímanej zmeny v súvislosti so 
zamestnateľnosťou prijímateľov, alebo v 
prípade osôb, ktoré už našli zamestnanie, 
rozsiahlejších informácií o kvalite 
nájdeného zamestnania, napríklad pokiaľ 
ide o zmenu pracovného času, úroveň 
zodpovednosti alebo zmenu vo výške 
odmeny v porovnaní s predchádzajúcim 
zamestnaním, a odvetvie, v ktorom si daná 
osoba našla zamestnanie, a tieto informácie 
sa rozdelia podľa pohlavia, vekovej 
skupiny a úrovne vzdelania;

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Najneskôr na konci devätnásteho 
mesiaca po uplynutí lehoty uvedenej v 
článku 15 ods. 3 predloží dotknutý členský 
štát jednoduchý súbor údajov týkajúcich sa 
ukazovateľa o dlhodobejších výsledkoch 
uvedeného v bode 3 prílohy.

2. Najneskôr na konci devätnásteho 
mesiaca po uplynutí lehoty uvedenej v 
článku 15 ods. 3 predloží dotknutý členský 
štát úplný a riadne overený jednoduchý 
súbor údajov týkajúcich sa ukazovateľa o 
dlhodobejších výsledkoch uvedeného v 
bode 3 prílohy.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 1. augusta 2021 a potom každé 
dva roky predloží Komisia Európskemu 
parlamentu a Rade komplexnú správu o 
kvalite a kvantite činností v rámci tohto 
nariadenia a v rámci nariadenia (EÚ) č. 
1309/2013 v predchádzajúcich dvoch 
rokoch. Správa sa zameriava hlavne na 
výsledky, ktoré EGF dosiahol, a obsahuje 
najmä informácie o predložených 
žiadostiach, prijatých rozhodnutiach, 
financovaných opatreniach vrátane 
štatistických údajov o ukazovateľoch 
stanovených v prílohe a o komplementarite 
takýchto opatrení s opatreniami 
financovanými prostredníctvom iných 
fondov Únie, najmä prostredníctvom 
ESF+, a informácie o ukončení 
poskytovania finančných príspevkov, a 
zdokumentujú sa v nej aj žiadosti, ktoré 
boli zamietnuté alebo v prípade ktorých sa 
finančný príspevok musel znížiť z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov alebo 
neoprávnenosti.

1. Do 1. augusta 2021 a potom každé 
dva roky predloží Komisia Európskemu
parlamentu a Rade komplexnú správu o 
kvalite a kvantite činností v rámci tohto 
nariadenia a v rámci nariadenia (EÚ) č. 
1309/2013 v predchádzajúcich dvoch 
rokoch. Správa sa zameriava hlavne na 
výkonnosť a výsledky, ktoré EGF dosiahol
z hľadiska stanovených cieľov, a obsahuje 
najmä informácie o správnom finančnom 
riadení, predložených žiadostiach, 
prijatých rozhodnutiach, financovaných 
opatreniach vrátane štatistických údajov o 
ukazovateľoch stanovených v prílohe a o 
komplementarite takýchto opatrení s 
opatreniami financovanými 
prostredníctvom iných fondov Únie, najmä 
prostredníctvom ESF+, a informácie o 
ukončení poskytovania finančných 
príspevkov, a zdokumentujú sa v nej aj 
žiadosti, ktoré boli zamietnuté alebo v 
prípade ktorých sa finančný príspevok 
musel znížiť z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov alebo 
neoprávnenosti.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia každé štyri roky vykoná na 
vlastný podnet a v úzkej spolupráci s 
členskými štátmi hodnotenie finančných 
príspevkov z EGF.

1. Komisia každé štyri roky vykoná na 
vlastný podnet a v úzkej spolupráci s 
členskými štátmi hodnotenie finančných 
príspevkov z EGF. Toto hodnotenie 
obsahuje najmä informácie o výkonnosti, 
pridanej hodnote EÚ a správnom 
finančnom riadení v súvislosti s 
finančnými príspevkami z EGF.
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