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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde 
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0380),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 175 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C8-0231/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ... 1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ... 2,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru 
pre medzinárodný obchod, Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru 
pre regionálny rozvoj a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0000/2018),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY 

o Európskom fonde na prispôsobenie sa 

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY 

o Európskom fonde na pomoc 

                                               
1 Ú. v. EÚ C ... /Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ C ... /Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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globalizácii (EGF) s transformáciou (ETF)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Komisia vo svojom „ Diskusnom 
dokumente o využívaní globalizácie “20

identifikuje kombináciu globalizácie 
súvisiacej s obchodom a technologickej 
zmeny ako hlavnú hnaciu silu zvýšeného 
dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile a 
nižšieho počtu pracovných miest, ktoré si 
vyžadujú nižšiu kvalifikáciu. Napriek 
celkovým obrovským výhodám
otvorenejšieho obchodu a ďalšej integrácie 
svetových hospodárstiev treba vyriešiť 
tieto negatívne vedľajšie účinky. Keďže 
súčasné prínosy globalizácie sú už teraz
rozložené nerovnomerne medzi ľuďmi a 
regiónmi a majú výrazný dosah na 
nepriaznivo dotknuté osoby, existuje 
nebezpečenstvo, že stále rýchlejšie sa 
rozvíjajúci technologický pokrok ešte viac 
napomôže týmto účinkom. Preto v súlade 
so zásadou solidarity a zásadou 
udržateľnosti bude nevyhnutné zabezpečiť, 
aby sa prínosy globalizácie rozdeľovali 
spravodlivejšie, a to zosúladením 
hospodárskej otvorenosti a 
technologického pokroku so sociálnou 
ochranou.

(6) Komisia vo svojom „ Diskusnom 
dokumente o využívaní globalizácie “20

identifikuje kombináciu globalizácie 
súvisiacej s obchodom a technologickej 
zmeny ako hlavnú hnaciu silu zvýšeného 
dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile a 
nižšieho počtu pracovných miest, ktoré si 
vyžadujú nižšiu kvalifikáciu. Preto napriek 
výhodám otvorenejšieho obchodu a ďalšej 
integrácie svetových hospodárstiev je 
nutné vyriešiť ich negatívne vedľajšie 
účinky, ktoré sa týkajú najmä niektorých 
odvetví činnosti, niektorých podnikov či 
niektorých zraniteľnejších skupín 
pracovníkov. Keďže súčasné prínosy 
globalizácie sú rozložené nerovnomerne 
medzi ľuďmi a regiónmi a majú výrazný 
dosah na nepriaznivo dotknuté osoby, 
existuje nebezpečenstvo, že technologická 
a environmentálna transformácia tieto 
účinky ešte prehĺbi. Preto v súlade so 
zásadou solidarity a zásadou udržateľnosti 
bude nevyhnutné zabezpečiť, aby sa 
prínosy globalizácie rozdeľovali 
spravodlivejšie a aby súhrnné negatívne 
účinky globalizácie a technologickej 
a environmentálnej transformácie boli 
viac očakávané, aby sa hospodárske 
prostredie a pracovné sily mohli lepšie 
prispôsobiť.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_sk.

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_sk.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Globalizácia nie je jediný faktor, 
ktorý si vyžaduje transformáciu 
hospodárstva, a teda má vplyv na 
zamestnanosť. Svetové hospodárstvo, 
technologické zmeny, ale aj faktory 
v oblasti vnútorného riadenia zo strany 
manažmentu či zmeny v správaní 
spotrebiteľov, ako aj environmentálne 
záležitosti – to všetko sú taktiež kritériá, 
ktoré majú vplyv na hospodárstvo, 
konkrétnejšie na zamestnanosť. Preto je 
zrejme prioritné očakávať tieto mnohé 
zmeny. Predchádzaním vzniku 
potenciálne negatívnych vplyvov, ktoré 
z toho vyplývajú pre jednotlivcov, podniky 
a lokality, je skutočne možné zaviesť 
efektívne opatrenia a vytvoriť tak nové 
možnosti v oblasti vytvárania pracovných 
miest. Nejde teda len o to, aby si 
pracovníci uvedomili zodpovednosť za 
prispôsobenie svojej kvalifikácie, ale aj 
o informovanie zamestnávateľov a o to, 
aby tieto zmeny začali očakávať 
v skorších etapách.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Globalizácia a technologické 
zmeny budú pravdepodobne ďalej 
zvyšovať vzájomnú prepojenosť a 

(8) Globalizácia a technologické 
zmeny budú pravdepodobne ďalej 
zvyšovať vzájomnú prepojenosť a 
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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.

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 ETF, ktorý je 
navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v 
prípade veľkých 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) 882 final, 13. 12. 2013.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Komisia zdôrazňuje, aká dôležitá je 
naďalej úloha EGF ako flexibilného fondu 
na podporu pracovníkov, ktorí prišli o 
zamestnanie v kontexte rozsiahlych 
reštrukturalizačných udalostí, a na 
poskytnutie pomoci týmto pracovníkom, 
aby si čo najskôr našli novú prácu. Únia by 
mala naďalej poskytovať špecifickú 
jednorazovú podporu na uľahčenie 
opätovného vstupu prepustených 
pracovníkov do zamestnania v oblastiach, 
odvetviach, na územiach alebo trhoch 
práce, ktoré utrpeli šok vyvolaný 
závažným narušením hospodárstva.
Vzhľadom na vzájomné pôsobenie a 
vzájomné účinky otvoreného obchodu, 
technologických zmien alebo ďalších 
faktorov, ako je prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo, a preto vzhľadom na to, že 
je čoraz ťažšie vyčleniť konkrétny faktor, 
ktorý spôsobuje presuny pracovných miest, 
mobilizácia EGF v budúcnosti bude 
založená iba na výraznom dosahu 
reštrukturalizačnej udalosti. Vzhľadom na 
účel EGF, ktorým je poskytovať podporu v 
naliehavých situáciách a za nečakaných 
okolností, a to ako doplňujúcu podporu k 
predvídavejšej pomoci poskytovanej z 
EFS+, EGF by mal byť aj naďalej 
flexibilným a osobitným nástrojom mimo 
rozpočtových stropov viacročného 
finančného rámca, ako sa stanovuje v 
oznámení Komisie s názvom „Moderný 
rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a 
obraňuje Viacročný finančný rámec na 
roky 2021 – 2027“ a jeho prílohe27.

(13) Komisia zdôrazňuje, aká dôležitá je 
naďalej úloha ETF ako flexibilného fondu 
na podporu pracovníkov, ktorí prišli o 
zamestnanie v kontexte rozsiahlych 
reštrukturalizačných udalostí, a na 
poskytnutie pomoci týmto pracovníkom, 
aby si čo najskôr našli novú prácu. Únia by 
mala naďalej poskytovať špecifickú 
jednorazovú podporu na uľahčenie 
opätovného vstupu prepustených 
pracovníkov do zamestnania v oblastiach, 
odvetviach, na územiach alebo trhoch 
práce, ktoré utrpeli šok vyvolaný 
závažným narušením hospodárstva. 
Vzhľadom na vzájomné pôsobenie a 
vzájomné účinky otvoreného obchodu, 
technologických zmien alebo ďalších 
faktorov, ako je prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo, a preto vzhľadom na to, že 
je čoraz ťažšie vyčleniť konkrétny faktor, 
ktorý spôsobuje presuny pracovných miest, 
mobilizácia ETF v budúcnosti bude 
založená iba na výraznom dosahu 
reštrukturalizačnej udalosti. Vzhľadom na 
účel ETF, ktorým je poskytovať podporu v 
naliehavých situáciách, a to ako 
doplňujúcu podporu k predvídavejšej 
pomoci poskytovanej z EFS+, ETF by mal 
byť aj naďalej flexibilným a osobitným 
nástrojom mimo rozpočtových stropov 
viacročného finančného rámca, ako sa 
stanovuje v oznámení Komisie s názvom 
„Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, 
posilňuje a obraňuje Viacročný finančný 
rámec na roky 2021 – 2027“ a jeho 
prílohe27.

__________________ __________________

27 Pracovný dokument útvarov Komisie 
SWD(2018) 171 final a jeho príloha 
COM(2018) 321 final.

27 Pracovný dokument útvarov Komisie 
SWD(2018) 171 final a jeho príloha 
COM(2018) 321 final.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Ako už bolo uvedené, s cieľom 
zachovať európsky charakter EGF by sa 
žiadosť o podporu mala podať vtedy, keď 
má veľká reštrukturalizačná udalosť 
výrazný dosah na hospodárstvo na miestnej 
alebo regionálnej úrovni. Takýto dosah by 
sa mal vymedziť minimálnym počtom 
zrušených pracovných miest v konkrétnom 
referenčnom období. So zreteľom na 
výsledky tohto hodnotenia v polovici 
obdobia sa prahová hodnota stanovuje na 
250 zrušených pracovných miest v 
referenčnom období štyroch mesiacov 
(alebo 6 mesiacov v prípadoch týkajúcich 
sa určitých odvetví). So zreteľom na to, že 
vlny prepúšťania v rôznych odvetviach, ale 
v tom istom regióne, majú rovnako 
výrazný dosah na miestny trh práce, bude 
možné predkladať aj žiadosti na úrovni 
regiónu. Na malých trhoch práce, ako sú 
malé členské štáty alebo vzdialené regióny 
vrátane najvzdialenejších regiónov, ako sa 
uvádza v článku 349 ZFEÚ, alebo za 
výnimočných okolností by sa žiadosti 
mohli predkladať v prípade nižšieho počtu 
zrušených pracovných miest.

(14) Ako už bolo uvedené, s cieľom 
zachovať európsky charakter ETF by sa 
žiadosť o podporu mala podať vtedy, keď 
má veľká reštrukturalizačná udalosť 
výrazný dosah na hospodárstvo na miestnej 
alebo regionálnej úrovni. Takýto dosah by 
sa mal vymedziť minimálnym počtom 
zrušených pracovných miest v konkrétnom 
referenčnom období. So zreteľom na 
výsledky tohto hodnotenia v polovici 
obdobia sa prahová hodnota stanovuje na 
250 zrušených pracovných miest v 
referenčnom období deviatich mesiacov. 
So zreteľom na to, že vlny prepúšťania v 
rôznych odvetviach, ale v tom istom 
regióne, majú rovnako výrazný dosah na 
miestny trh práce, bude možné predkladať 
aj žiadosti na úrovni regiónu. Na malých 
trhoch práce, ako sú malé členské štáty 
alebo vzdialené regióny vrátane 
najvzdialenejších regiónov, ako sa uvádza 
v článku 349 ZFEÚ, alebo za výnimočných 
okolností, napríklad v prípade regiónov, 
ktoré už dnes výrazne postihuje vysoká 
miera nezamestnanosti, by sa žiadosti 
mohli predkladať v prípade nižšieho počtu 
zrušených pracovných miest.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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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 byť na úrovni 
70 % celkových odhadovaných nákladov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Komisia by mala časť rozpočtu 
Únie vyčlenenú na EGF plniť v rámci 
zdieľaného riadenia s členskými štátmi v 
zmysle nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) [číslo nového 
nariadenia o rozpočtových pravidlách]28

(ďalej len „nariadenie o rozpočtových 
pravidlách“). Preto by Komisia a členské 
štáty mali pri implementácii EGF v rámci 
zdieľaného riadenia rešpektovať zásady 
uvedené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách, ako je napríklad správne 
finančné riadenie, transparentnosť a 
nediskriminácia.

(16) Komisia by mala časť rozpočtu 
Únie vyčlenenú na ETF plniť v rámci 
zdieľaného riadenia s členskými štátmi v 
zmysle nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) [číslo nového 
nariadenia o rozpočtových pravidlách]28

(ďalej len „nariadenie o rozpočtových 
pravidlách“). Preto by Komisia a členské 
štáty mali pri implementácii ETF v rámci 
zdieľaného riadenia rešpektovať zásady 
uvedené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách, ako je napríklad správne 
finančné riadenie, transparentnosť a 
nediskriminácia.

__________________ __________________

28 Ú. v. EÚ L […], […], s. […]. 28 Ú. v. EÚ L […], […], s. […].

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Európske stredisko pre sledovanie 
zmien, ktoré má sídlo v Európskej nadácii 
na zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok (Eurofound) v Dubline, 
poskytuje Komisii a členským štátom 
podporu pri vypracúvaní kvalitatívnych a 
kvantitatívnych analýz s cieľom pomáhať 
pri posudzovaní trendov globalizácie, 
reštrukturalizácie a využívania EGF.

(17) Európske stredisko pre sledovanie 
zmien, ktoré má sídlo v Európskej nadácii 
na zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok (Eurofound) v Dubline, 
poskytuje Komisii a členským štátom 
podporu pri vypracúvaní kvalitatívnych a 
kvantitatívnych analýz s cieľom pomáhať 
pri posudzovaní trendov globalizácie, 
reštrukturalizácie a využívania ETF.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10

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 
ETF bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy 
alebo pracovnoprávneho vzťahu. Preto by 
sa za možných prijímateľov EGF na účely 
tohto nariadenia mali považovať prepustení 
pracovníci (so zmluvou na dobu určitú 
i neurčitú, aj dočasní agentúrni 
pracovníci), ako aj samostatne zárobkovo 
činné osoby (vrátane vlastníkov 
a vedúcich pracovníkov mikropodnikov 
a malých podnikov), ktorých činnosť sa 
skončila.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

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) Finančné príspevky z ETF 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, mali by sa však tiež snažiť 
podporovať vytváranie pracovných miest 
prostredníctvom vytvárania nových 
podnikov, a to vrátane zriaďovania 
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 ETF zúčastňovali na vnútroštátnom 
spolufinancovaní.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Pri vypracúvaní koordinovaného 
balíka aktívnych opatrení politiky trhu 
práce by členské štáty mali uprednostniť 
opatrenia, ktoré významnou mierou 

(20) Pri vypracúvaní koordinovaného 
balíka aktívnych opatrení politiky trhu 
práce by členské štáty mali uprednostniť 
opatrenia, ktoré významnou mierou 
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prispejú k zamestnateľnosti prijímateľov. 
Členské štáty by sa mali usilovať o to, aby 
bol čo najväčší počet prijímateľov 
zúčastňujúcich sa na týchto opatreniach čo 
najskôr v priebehu šesťmesačného 
obdobia predchádzajúceho dňu, keď sa 
má predložiť záverečná správa o 
implementácii finančného príspevku,
opätovne začlenený do udržateľného 
zamestnania.

prispejú k zamestnateľnosti prijímateľov. 
Členské štáty by sa mali usilovať o to, aby 
bol čo najväčší počet prijímateľov 
zúčastňujúcich sa na týchto opatreniach čo 
najskôr opätovne začlenený do 
udržateľného zamestnania, pričom však 
príspevok z ETF nemôže byť podmienený 
mierou opätovného začlenenia do 
zamestnania.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Pri vypracúvaní koordinovaného 
balíka aktívnych opatrení politiky trhu 
práce by členské štáty mali klásť osobitný 
dôraz na znevýhodnených prijímateľov 
vrátane mladých a starších 
nezamestnaných osôb a osôb, ktoré sú 
ohrozené chudobou, keďže tieto skupiny 
čelia pri opätovnom zaradení na trh práce 
osobitným problémom. Bez ohľadu na to 
by sa pri implementácii EGF mali 
dodržiavať a presadzovať zásada rodovej 
rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré 
patria medzi základné hodnoty Únie a 
ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri 
sociálnych práv.

(21) Pri vypracúvaní koordinovaného 
balíka aktívnych opatrení politiky trhu 
práce by členské štáty mali klásť osobitný 
dôraz na znevýhodnených prijímateľov 
vrátane mladých a starších 
nezamestnaných osôb a osôb, ktoré sú 
ohrozené chudobou, keďže tieto skupiny 
čelia pri opätovnom zaradení na trh práce 
osobitným problémom. Bez ohľadu na to 
by sa pri implementácii ETF mali 
dodržiavať a presadzovať zásada rodovej 
rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré 
patria medzi základné hodnoty Únie a 
ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri 
sociálnych práv.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Členské štáty, ktoré fondu ETF 
predložili žiadosť, by mali mať aj 
možnosť poskytovať personalizované 
služby spolufinancované z ETF: a) 
pracovníkom v tom istom regióne, ktorí 
síce nie sú stranou reštrukturalizácie 
vyžadujúcej zásah ETF, vykonávajú však 
činnosť rovnakého typu ako pracovníci, 
ktorí sú príjemcami koordinovaných 
personalizovaných opatrení v zmysle tohto 
nariadenia; a b) určitému počtu dlhodobo 
nezamestnaných alebo mladých ľudí, 
ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v
procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy, a ktorí ku dňu podania žiadosti 
sú vo veku do 25 rokov, alebo do 30 rokov, 
ak tak členský štát rozhodne, prioritne 
osobám bez zamestnania alebo 
s ukončenou činnosťou, keďže aspoň 
niektoré prípady prepúšťania sa
odohrávajú v regiónoch úrovne NUTS 2, 
kde je miera nezamestnanosti mladých 
ľudí nad 20 %. Tieto personalizované 
služby by však malo byť možné prideliť 
len obmedzenému počtu osôb, ktorý 
nemôže prekročiť počet oprávnených 
príjemcov prostriedkov ETF.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15

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 

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

žiadosti, mala by sa obmedziť lehota na 
poskytnutie dodatočných informácií.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16

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, 
ktoré sú pre prijímateľov dostupné z 
fondov Únie alebo iných politík alebo 
programov Únie.

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Pri informačných a komunikačných 
činnostiach by sa mali zahrnúť osobitné 
ustanovenia o prípadoch využitia EGF a 
ich výsledkoch.

(25) Pri informačných a komunikačných 
činnostiach by sa mali zahrnúť osobitné 
ustanovenia o prípadoch využitia ETF a 
ich výsledkoch.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Aby sa uľahčilo vykonávanie tohto 
nariadenia, výdavky by mali byť oprávnené 
buď od dátumu, keď členský štát začne 
poskytovať personalizované služby alebo 
od dátumu, keď členskému štátu vzniknú 
administratívne výdavky na využívanie 
EGF.

(26) Aby sa uľahčilo vykonávanie tohto 
nariadenia, výdavky by mali byť oprávnené 
buď od dátumu, keď členský štát začne 
poskytovať personalizované služby alebo 
od dátumu, keď členskému štátu vzniknú 
administratívne výdavky na využívanie 
ETF.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom pokryť potreby, ktoré 
vznikajú najmä počas prvých mesiacov 
každého roka, ak 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.

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) [Vo viacročnom finančnom rámci a 
v medziinštitucionálnej dohode medzi 
Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou z [budúci dátum] o rozpočtovej 
disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a správnom finančnom riadení29

(ďalej len „medziinštitucionálna dohoda“) 

(28) [Vo viacročnom finančnom rámci a 
v medziinštitucionálnej dohode medzi 
Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou z [budúci dátum] o rozpočtovej 
disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a správnom finančnom riadení29

(ďalej len „medziinštitucionálna dohoda“) 
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sa určuje rozpočtový rámec pre EGF]. sa určuje rozpočtový rámec pre ETF].

__________________ __________________

29 Odkaz sa aktualizuje. 29 Odkaz sa aktualizuje.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) V záujme prijímateľov by mala byť 
pomoc poskytovaná čo najrýchlejšie a 
najúčinnejšie. Členské štáty a inštitúcie 
Únie zapojené do procesu rozhodovania o 
EGF by mali vynaložiť maximálne úsilie 
na skrátenie obdobia spracovania žiadostí a 
zjednodušenie postupov, a zabezpečiť tak 
hladké a rýchle prijímanie rozhodnutí o 
mobilizácii EGF. Preto bude rozpočtový 
orgán v budúcnosti rozhodovať o 
žiadostiach o prevod predkladaných 
Komisiou, ktoré si už nevyžadujú návrh 
Komisie na mobilizáciu EGF.

(29) V záujme prijímateľov by mala byť 
pomoc poskytovaná čo najrýchlejšie a 
najúčinnejšie. Členské štáty a inštitúcie 
Únie zapojené do procesu rozhodovania o 
ETF by mali vynaložiť maximálne úsilie 
na skrátenie obdobia spracovania žiadostí a 
zjednodušenie postupov, a zabezpečiť tak 
hladké a rýchle prijímanie rozhodnutí o 
mobilizácii ETF. Preto bude rozpočtový 
orgán v budúcnosti rozhodovať o 
žiadostiach o prevod predkladaných 
Komisiou, ktoré si už nevyžadujú návrh 
Komisie na mobilizáciu ETF.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22

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 ETF, mali 
by členské štáty predložiť záverečnú 
správu o implementácii ETF.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Členské štáty by však mali byť 
naďalej zodpovedné za implementáciu 
finančného príspevku a za riadenie a 
kontrolu akcií, ktoré finančne podporuje 
Únia, v súlade s príslušnými ustanoveniami 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“)30

alebo jeho nadväzujúceho nariadenia. 
Členské štáty by mali odôvodniť použitie 
finančného príspevku prijatého z EGF. 
Vzhľadom na krátke obdobie 
implementácie operácií EGF by povinnosti 
týkajúce sa podávania správ mali odrážať 
osobitnú povahu intervencií v rámci EGF.

(32) Členské štáty by však mali byť 
naďalej zodpovedné za implementáciu 
finančného príspevku a za riadenie a 
kontrolu akcií, ktoré finančne podporuje 
Únia, v súlade s príslušnými ustanoveniami 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“)30

alebo jeho nadväzujúceho nariadenia. 
Členské štáty by mali odôvodniť použitie 
finančného príspevku prijatého z ETF. 
Vzhľadom na krátke obdobie 
implementácie operácií ETF by povinnosti 
týkajúce sa podávania správ mali odrážať 
osobitnú povahu intervencií v rámci ETF.

__________________ __________________

30 Odkaz sa aktualizuje. 30 Odkaz sa aktualizuje.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky 
fond na prispôsobenie sa globalizácii 
(EGF).

Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky 
fond na pomoc s transformáciou (ETF).

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Stanovujú sa v ňom ciele EGF, formy 
financovania zo strany Únie a pravidlá 
poskytovania finančnej pomoci, vrátane 
žiadostí členských štátov o finančné 
príspevky z EGF na opatrenia zamerané na 
prijímateľov uvedených v článku 7.

Stanovujú sa v ňom ciele ETF, formy 
financovania zo strany Únie a pravidlá 
poskytovania finančnej pomoci, vrátane 
žiadostí členských štátov o finančné 
príspevky z ETF na opatrenia zamerané na 
prijímateľov uvedených v článku 7, ako aj 
na výnimočné opatrenia územnej 
hospodárskej obnovy vymedzené v článku 
8 ods. 2 tohto nariadenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hlavným poslaním ETF je:

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.

a) podporovať sociálno-ekonomické 
transformácie, ktoré sú výsledkom 
globalizácie a technologickej 
a environmentálnej transformácie tým, že 
pomáha prepusteným pracovníkom, ale aj 
odvetviam práce a regiónom, ktorých sa 
reštrukturalizácia osobitne týka,
prispôsobiť sa štrukturálnej zmene. ETF
ako taký prispieva k vykonávaniu zásad 
vymedzených v rámci Európskeho piliera 
sociálnych práv a posilňuje sociálnu a 
hospodársku súdržnosť medzi regiónmi a 
členskými štátmi.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 27

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 ETF je 
preukázať solidaritu s prepustenými 
pracovníkmi a so samostatne zárobkovo 
činnými osobami, ktorých činnosť sa 
skončila, a poskytnúť im podporu počas 
veľkých reštrukturalizačných udalostí, ako 
sa uvádza v článku 5 ods. 1 až 3.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Špecifickým cieľom ETF je 
poskytovať podporu pracovníkom, ktorí 
boli prepustení, a samostatne zárobkovo 
činným osobám, ktoré ukončili činnosť, 
v nadväznosti na veľké reštrukturalizačné 
udalosti, najmä tie, ktoré sú spôsobené 
problémami vyplývajúcimi z globalizácie, 
ako sú napr. zmeny v štruktúre svetového 
obchodu, obchodné spory, finančné alebo 
hospodárske krízy, prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré 
sú dôsledkom digitalizácie alebo 
automatizácie alebo akejkoľvek inej 
technologickej transformácie. Osobitný 
dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú 
pomôcť najviac znevýhodneným 
skupinám.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 29

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. Za výnimočných okolností môže 
ETF podporovať pomoc so sociálno-
ekonomickou obnovou regiónov a/alebo 
geografických oblastí či odvetví práce 
osobitne zasiahnutých v oblasti 
zamestnanosti jednou či viacerými 
reštrukturalizáciami v súvislosti 
s globalizáciou a/alebo technologickými 
a environmentálnymi transformáciami.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) „pracovník“ je každá osoba 
s pracovnou zmluvou alebo 
v pracovnoprávnom vzťahu, ako sú 
vymedzené právnym predpisom, 
kolektívnou zmluvou a/alebo praxou 
platnou v každom členskom štáte, v súlade 
s kritériami určovania štatútu pracovníka 
zavedenými judikatúrou Súdneho dvora 
Európskej únie;

Or. fr



PR\1157866SK.docx 23/48 PE625.202v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 31

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 so zmluvou na dobu určitú, so 
zmluvou na dobu neurčitú aj dočasný
agentúrny pracovník, ktorého pracovný 
pomer sa skončil predčasne alebo ktorého 
zmluva sa neobnovuje z ekonomických 
dôvodov; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32

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;

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33

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 ETF, 
dôsledkom čoho je alebo by bolo 
poškodenie rozpočtu Únie tým, že by bol 
zaťažený neoprávneným výdavkom.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty môžu žiadať o 
finančné príspevky z EGF na opatrenia 
zamerané na prepustených pracovníkov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto 
článku.

1. Členské štáty môžu žiadať o 
finančné príspevky z ETF na opatrenia 
zamerané na prepustených pracovníkov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto 
článku.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Finančný príspevok z EGF sa 
poskytuje pri veľkých reštrukturalizačných 
udalostiach, ktorých výsledkom je:

2. Finančný príspevok z ETF sa 
poskytuje pri veľkých reštrukturalizačných 
udalostiach, ktorých výsledkom je:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) skončenie činnosti viac ako 250 
prepustených pracovníkov alebo 
samostatne zárobkovo činných osôb v 
referenčnom období štyroch mesiacov v 
podniku v členskom štáte vrátane prípadov, 
keď sa ukončenie činnosti týka jeho 

a) skončenie činnosti viac ako 250 
prepustených pracovníkov alebo 
samostatne zárobkovo činných osôb v 
referenčnom období deviatich mesiacov v 
podniku v členskom štáte vrátane prípadov, 
keď sa ukončenie činnosti týka jeho 
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dodávateľov alebo nadväzujúcich 
výrobcov;

dodávateľov alebo nadväzujúcich 
výrobcov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37

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 deviatich mesiacov, 
najmä v MSP, ktoré môžu všetky pôsobiť 
v rovnakých alebo odlišných 
ekonomických odvetviach vymedzených 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;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) ukončenie činnosti viac ako 250 
prepustených pracovníkov alebo 
samostatne zárobkovo činných osôb v 
referenčnom období štyroch mesiacov, 
najmä v MSP, ktoré pôsobia v rovnakom 
ekonomickom odvetví alebo v rozdielnych 

vypúšťa sa
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ekonomických odvetviach vymedzených 
na úrovni divízie klasifikácie NACE 
Revision 2 a nachádzajú sa v rovnakom 
regióne vymedzenom ako región úrovne 
NUTS 2.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na malých trhoch práce alebo za 
výnimočných okolností, najmä pokiaľ ide 
o žiadosti, ktoré zahŕňajú MSP a ktoré sú 
riadne zdôvodnené žiadajúcim členským 
štátom, sa žiadosť o finančný príspevok 
podľa tohto článku môže považovať za 
prijateľnú, aj keď kritériá stanovené v 
odseku 1 písm. a), b) alebo c) nie sú v plnej 
miere splnené, pokiaľ má prepúšťanie 
vážny dosah na zamestnanosť a na 
hospodárstvo na miestnej alebo regionálnej 
úrovni. Žiadajúci členský štát určí, ktoré z 
intervenčných kritérií stanovených v 
odseku 1 písm. a), b) alebo c), nie sú v 
plnej miere splnené. Celková suma 
príspevkov v prípade výnimočných 
okolností nesmie presiahnuť 15 % ročného 
stropu EGF.

3. Na malých trhoch práce alebo za 
výnimočných okolností, ktoré sú riadne 
zdôvodnené žiadajúcim členským štátom, 
sa žiadosť o finančný príspevok podľa 
tohto článku môže považovať za 
prijateľnú, aj keď kritériá stanovené v 
odseku 1 písm. a), b) alebo c) nie sú v plnej 
miere splnené, pokiaľ má prepúšťanie 
vážny dosah na zamestnanosť a na 
hospodárstvo na miestnej alebo regionálnej 
úrovni. Žiadajúci členský štát určí, ktoré z 
intervenčných kritérií stanovených v 
odseku 1 písm. a), b) alebo c), nie sú v 
plnej miere splnené. Celková suma 
príspevkov v prípade výnimočných 
okolností nesmie presiahnuť 15 % ročného 
stropu ETF.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. EGF sa nemôže mobilizovať v 
prípadoch, keď sú pracovníci prepustení v 

4. ETF sa nemôže mobilizovať v 
prípadoch, keď sú pracovníci prepustení v 
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dôsledku rozpočtových škrtov prijatých 
členským štátom, ktoré majú vplyv na 
odvetvia závislé od verejného 
financovania.

dôsledku rozpočtových škrtov prijatých 
členským štátom, ktoré majú vplyv na 
odvetvia závislé od verejného 
financovania.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a

Vysoká miera nezamestnanosti

V prípade regiónov, v ktorých je miera 
nezamestnanosti na úrovni 10 % alebo 
vyššia, môžu byť k žiadostiam členských 
štátov uvedeným v článku 5 ods. 1 a 3 
pripojená žiadosť o finančný príspevok 
z ETF na výnimočné opatrenia, ako sú 
opatrenia uvedené v článku 8 ods. 2, a to 
v záujme podpory zamestnanosti 
a sociálno-ekonomických vyhliadok 
daného regiónu a/alebo geografickej 
oblasti, ak sa žiadosť týka jedného 
regiónu alebo dvoch susediacich regiónov 
na úrovni NUTS 2 alebo viac než dvoch 
susediacich regiónov na úrovni NUTS 2.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Žiadajúci členský štát opíše metódu 
použitú na výpočet počtu pracovníkov a 
samostatne zárobkovo činných osôb 
vymedzených v článku 4 na účely článku 

1. Žiadajúci členský štát opíše metódu 
použitú na výpočet počtu pracovníkov a 
samostatne zárobkovo činných osôb 
vymedzených v článku 4 na účely článku 5 
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5. ods. 1 až 3.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Žiadajúci členský štát môže poskytnúť 
koordinovaný balík personalizovaných 
služieb v súlade s článkom 8, ktoré sú 
spolufinancované z EGF, oprávneným 
prijímateľom, medzi ktorých môžu patriť:

1. Žiadajúci členský štát môže poskytnúť 
koordinovaný balík personalizovaných 
služieb v súlade s článkom 8 ods. 1, ktoré 
sú spolufinancované z ETF, oprávneným 
prijímateľom, medzi ktorých môžu patriť:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prepustení pracovníci a samostatne 
zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa 
skončila, na základe výpočtu počtu v 
súlade s článkom 6 počas referenčných 
období stanovených v článku 5;

a) prepustení pracovníci a samostatne 
zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa 
skončila, na základe výpočtu počtu v 
súlade s článkom 6 počas referenčných 
období stanovených v článku 5 ods. 1 až 3;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prepustení pracovníci a samostatne 
zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa 

b) prepustení pracovníci a samostatne 
zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa 
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skončila, na základe výpočtu počtu v 
súlade s článkom 6 mimo referenčného 
obdobia stanoveného v článku 5; a to 6
mesiacov pred začiatkom referenčného 
obdobia alebo medzi koncom referenčného 
obdobia a posledným dňom pred dátumom, 
ku ktorému Komisia dokončila 
posudzovanie žiadosti.

skončila, na základe výpočtu počtu v 
súlade s článkom 6 mimo referenčného 
obdobia stanoveného v článku 5 ods. 1 až 
3; a to 9 mesiacov pred začiatkom 
referenčného obdobia alebo medzi koncom 
referenčného obdobia a posledným dňom 
pred dátumom, ku ktorému Komisia 
dokončila posudzovanie žiadosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Odchylne od ustanovení článku 2 
môžu členské štáty, ktoré predložili
žiadosť, poskytovať personalizované 
služby spolufinancované z ETF:

a) dlhodobo nezamestnaným alebo 
mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, 
ani nie sú v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy, a ktorí ku dňu podania 
žiadosti sú vo veku do 25 rokov, alebo do 
30 rokov, ak tak členský štát rozhodne, 
v počte zodpovedajúcom počtu cieľových 
prijímateľov, prioritne osobám bez 
zamestnania alebo s ukončenou 
činnosťou, ak sa aspoň niektoré prípady 
prepúšťania v zmysle článkov 3 a 4 
odohrávajú v regiónoch úrovne NUTS 2, 
kde je miera nezamestnanosti mladých 
ľudí nad 20 %. Pomoc možno poskytnúť 
mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, 
ani nie sú v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy, vo veku do 25 rokov, 
alebo do 30 rokov, ak tak členský štát 
rozhodne, v tých regiónoch úrovne NUTS 
2, kde je miera nezamestnanosti mladých 
ľudí nad 20 %;

b) pracovníkom, ktorí síce nie sú 
prepustenými pracovníkmi ani samostatne 
zárobkovo činnými osobami s ukončenou 
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činnosťou v zmysle článku 4, avšak ich 
pracovné miesta sú ohrozené 
reštrukturalizáciou; to v prípade, ak 
pracujú v rovnakom odvetví činnosti 
vymedzenom na úrovni divízie klasifikácie 
NACE Revision 2 ako pracovníci uvedení 
v odseku 1 písm. a) a b).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pracovníci a samostatne zárobkovo činné 
osoby uvedené v prvom pododseku 
písmene b) sa považujú za oprávnené za 
predpokladu, že možno preukázať 
jednoznačnú príčinnú súvislosť s 
udalosťou, ktorej dôsledkom bolo 
prepúšťanie počas referenčného obdobia.

Počet oprávnených osôb v zmysle článku 
7 ods. 2 písm. a) musí byť nižší alebo 
rovnaký ako počet oprávnených 
pracovníkov v zmysle článku 7 ods. 1 
písm. a) a b) pre tú istú žiadosť 
o intervenciu z ETF podanú členským 
štátom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Finančný príspevok z EGF sa môže 
poskytovať na aktívne opatrenia trhu práce, 
ktoré tvoria súčasť koordinovaného balíka 
personalizovaných služieb určených na 
uľahčenie opätovného začlenenia 
dotknutých prijímateľov, a najmä najviac 
znevýhodnených, starších alebo mladých 
nezamestnaných ľudí, do zamestnania 
alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

Finančný príspevok z ETF sa môže 
poskytovať na aktívne opatrenia trhu práce, 
ktoré tvoria súčasť koordinovaného balíka 
personalizovaných služieb určených na 
uľahčenie opätovného začlenenia 
dotknutých prijímateľov, a najmä najviac 
znevýhodnených, starších alebo mladých 
nezamestnaných ľudí, do zamestnania 
alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovanie zručností potrebných v 
digitálnom priemyselnom veku je 
povinným horizontálnym prvkom každého 
ponúkaného balíka personalizovaných 
služieb. Úroveň odbornej prípravy sa 
prispôsobí kvalifikáciám a potrebám 
príslušného prijímateľa.

Poskytovanie zručností potrebných v 
digitálnom priemyselnom veku je 
horizontálnym prvkom, ktorý je nutné 
presadzovať v rámci rôznych 
navrhovaných personalizovaných služieb. 
Úroveň odbornej prípravy sa prispôsobí 
kvalifikáciám a potrebám príslušného 
prijímateľa.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 5

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 vytvárania družstiev,
nesmú presiahnuť 20 000 EUR na 
prepusteného pracovníka.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V rámci obmedzení článku 5 ods. 5 
možno z ETF prispieť na opatrenia 
zamerané na posilnenie zamestnanosti 
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a sociálno-ekonomických vyhliadok v 
regióne. Náklady na tieto opatrenia 
nesmú presiahnuť 35 % celkových 
nákladov na koordinovaný balík 
personalizovaných služieb uvedených 
v článku 8 ods. 1 za tú istú žiadosť 
o intervenciu z ETF podanú členským 
štátom, zatiaľ čo časť spolufinancovania, 
ktorú má zaplatiť členský štát len za tieto 
opatrenia, sa rovnomerne rozdeľuje 
medzi verejný sektor a súkromný sektor. 
Tieto opatrenia môžu zahŕňať:

a) posilňovanie kapacít, sieťovú 
činnosť a výmenu skúseností s cieľom 
pomôcť sociálnym partnerom, 
regionálnym orgánom a miestnym 
združeniam, v spolupráci so súkromným 
sektorom, pri posudzovaní hospodárskej 
a sociálnej situácie v regióne, 
predovšetkým pri sledovaní vývoja miery 
nezamestnanosti na celoštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, ako aj 
vplyvu reštrukturalizácie na konkrétne 
odvetvia a regióny; pri vytváraní systémov 
včasného varovania; pri uskutočňovaní 
spoločnej diagnostiky a príprave budúcich 
koordinovaných krokov, a to napríklad 
identifikovaním hospodárskych odvetví, 
ktorých vývoj by mohol ponúknuť 
významné vyhliadky v oblasti 
zamestnanosti;

b) posilňovanie aktívnych politík na 
trhu práce, napríklad identifikácie 
vzdelávacích služieb a služieb odbornej 
prípravy, ktoré by mohli prispieť 
k rozvoju týchto odvetví; vytváranie 
kvalifikačných plánov; podpora rozvoja 
kompetencií zameraných na generické 
a prierezové kompetencie, s dôrazom na 
odbornú prípravu dospelých s nízkou 
kvalifikáciou; ponuka služieb v oblasti 
profesijného poradenstva a pomoc 
s overovaním získaného formálneho aj 
neformálneho vzdelania a osvedčovanie 
získaných skúseností.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na príspevok z EGF nie sú oprávnené tieto 
opatrenia:

Na príspevok z ETF nie sú oprávnené tieto 
opatrenia:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53

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 ETF
nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej 
ochrany.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Z iniciatívy žiadajúceho členského 
štátu možno udeliť finančný príspevok z 
EGF na činnosti súvisiace s prípravou, 
riadením, informovanosťou a propagáciou, 
kontrolou a podávaním správ.

4. Z iniciatívy žiadajúceho členského 
štátu možno udeliť finančný príspevok z 
ETF na činnosti súvisiace s prípravou, 
riadením, informovanosťou a propagáciou, 
kontrolou a podávaním správ.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Do desiatich pracovných dní od 
dátumu predloženia žiadosti alebo prípadne 
od dátumu, ku ktorému bol Komisii 
poskytnutý preklad žiadosti, podľa toho, čo 
nastane neskôr, Komisia informuje členský 
štát o akýchkoľvek dodatočných 
informáciách, ktoré potrebuje na posúdenie 
žiadosti.

2. Do desiatich pracovných dní od 
dátumu predloženia žiadosti alebo prípadne 
od dátumu, ku ktorému bol Komisii 
poskytnutý preklad žiadosti, podľa toho, čo 
nastane neskôr, Komisia potvrdí prijatie 
žiadosti a informuje členský štát o 
akýchkoľvek dodatočných informáciách, 
ktoré potrebuje na posúdenie žiadosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia na základe informácií, 
ktoré poskytne členský štát, dokončí 
posúdenie, či sú v prípade žiadosti splnené 
podmienky poskytnutia finančného 
príspevku, do 60 pracovných dní od prijatia 
úplnej žiadosti alebo prípadne prekladu 
žiadosti. Ak Komisia nemôže vo 
výnimočných prípadoch dodržať túto 
lehotu, poskytne písomné odôvodnenie, v 
ktorom vysvetlí dôvody omeškania.

4. Komisia na základe informácií, 
ktoré poskytne členský štát, dokončí 
posúdenie, či sú v prípade žiadosti splnené 
podmienky poskytnutia finančného 
príspevku, do 40 pracovných dní od prijatia 
úplnej žiadosti alebo prípadne prekladu 
žiadosti. Ak Komisia nemôže vo 
výnimočných prípadoch dodržať túto 
lehotu, má k dispozícii dodatočnú lehotu 
20 dní, ak vopred poskytne písomné 
odôvodnenie, v ktorom vysvetlí dôvody 
svojho omeškania, a oznámi ho 
dotknutému členskému štátu. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – písmeno i a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) prípadne odhadovaný rozpočet pre 
každý z prvkov koordinovaného balíka 
personalizovaných služieb na podporu 
dotknutých prijímateľov podľa článku 7 
ods. 2 písm. b);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) dátumy, ku ktorým sa dotknutým 
prijímateľom začali poskytovať alebo majú 
začať poskytovať personalizované služby a 
ku ktorým sa začali alebo sa majú začať 
činnosti na implementáciu EGF, ako sa 
stanovuje v článku 8;

j) dátumy, ku ktorým sa dotknutým 
prijímateľom začali poskytovať alebo majú 
začať poskytovať personalizované služby a 
ku ktorým sa začali alebo sa majú začať 
činnosti na implementáciu ETF, ako sa 
stanovuje v článku 8;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 59

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 ETF 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;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 60

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

la) ak žiadosť obsahuje žiadosť 
o intervenciu podľa článku 7 ods. 2 písm. 
b), vyhlásenie o prevzatí časti 
zodpovedajúcej 30 % celkových nákladov 
na opatrenia podľa písmena ia) 
súkromným sektorom, ktorý chce mať 
prospech z opatrení uvedených v článku 8
ods. 1;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. V prípade predloženia žiadosti 
o finančný príspevok z ETF v rámci 
obmedzení článku 5 ods. 5 musí táto 
žiadosť okrem informácií uvedených 
v článku 9 ods. 5 obsahovať aj tieto 
informácie:

a) krátky opis hospodárskej situácie 
a situácie v oblasti zamestnanosti na 
miestnej, regionálnej alebo celoštátnej 
úrovni;

b) detailný opis koordinovaného 
balíka služieb v oblasti podpory 
transformácie a súvisiacich výdavkov, 
predovšetkým vrátane akýchkoľvek 
opatrení na podporu iniciatív zameraných 
na aktiváciu trhu práce a akýchkoľvek 
opatrení zameraných na posilnenie 
sociálno-ekonomických 
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a environmentálnych vyhliadok daného 
regiónu;

c) odhadovaný rozpočet pre každý z 
prvkov koordinovaného balíka služieb 
podľa článku 8 ods. 2.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančný príspevok z EGF
nenahrádza opatrenia, za ktoré 
zodpovedajú na základe vnútroštátneho 
práva alebo kolektívnych zmlúv 
spoločnosti.

1. Finančný príspevok z ETF
nenahrádza opatrenia, za ktoré 
zodpovedajú na základe vnútroštátneho 
práva alebo kolektívnych zmlúv 
spoločnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63

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

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Žiadajúci členský štát zabezpečuje, 
aby sa na špecifické opatrenia, na ktoré sa 
poskytuje finančný príspevok z EGF, 
neposkytovala pomoc z iných finančných 
nástrojov Únie.

5. Žiadajúci členský štát zabezpečuje, 
aby sa na špecifické opatrenia, na ktoré sa 
poskytuje finančný príspevok z ETF, 
neposkytovala pomoc z iných finančných 
nástrojov Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

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 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 
ETF.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na podnet Komisie sa maximálne 
0,5 % ročného stropu EGF môže použiť na 
technickú a administratívnu pomoc na jeho 
implementáciu, ako sú napríklad prípravné, 
monitorovacie, kontrolné, audítorské a 
hodnotiace činnosti vrátane podnikových 
systémov informačných technológií, 

1. Na podnet Komisie sa maximálne 
0,5 % ročného stropu ETF môže použiť na 
technickú a administratívnu pomoc na jeho 
implementáciu, ako sú napríklad prípravné, 
monitorovacie, kontrolné, audítorské a 
hodnotiace činnosti vrátane podnikových 
systémov informačných technológií, 
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komunikačných činností a činností, ktoré 
zlepšujú viditeľnosť EGF, a iné 
administratívne opatrenia a opatrenia 
technickej pomoci. Takéto opatrenia sa 
môžu uplatňovať na budúce i 
predchádzajúce programové obdobia.

komunikačných činností a činností, ktoré 
zlepšujú viditeľnosť ETF, a iné 
administratívne opatrenia a opatrenia 
technickej pomoci. Takéto opatrenia sa 
môžu uplatňovať na budúce i 
predchádzajúce programové obdobia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia vykonáva technickú pomoc 
v rámci nepriameho riadenia, dbá 
o zaistenie transparentnosti postupu 
určovania tretej osoby vykonávajúcej 
úlohu Komisie, ako aj o informovanie 
všetkých zainteresovaných strán ETF 
vrátane Európskeho parlamentu 
o subdodávateľovi, ktorého na tento účel 
vybrala.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Technická pomoc Komisie zahŕňa 
poskytovanie informácií a usmernení 
členským štátom na využívanie, 
monitorovanie a hodnotenie EGF. Komisia 
poskytuje informácie a jasné usmernenia 
týkajúce sa využívania EGF aj sociálnym 
partnerom na európskej a vnútroštátnej
úrovni. Usmerňujúce opatrenia môžu 
zahŕňať aj vytvorenie pracovných skupín v 
prípadoch vážneho narušenia hospodárstva 

4. Technická pomoc Komisie zahŕňa 
poskytovanie informácií a usmernení 
členským štátom na využívanie, 
monitorovanie a hodnotenie ETF. Komisia 
poskytuje informácie a jasné usmernenia 
týkajúce sa využívania ETF aj sociálnym 
partnerom na európskej a vnútroštátnej 
úrovni. Usmerňujúce opatrenia môžu 
zahŕňať aj vytvorenie pracovných skupín v 
prípadoch vážneho narušenia hospodárstva 
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členského štátu. členského štátu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 69

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 prístupnú vo 
všetkých úradných jazykoch inštitúcií 
Únie, na ktorej sa poskytujú aktualizované 
informácie o ETF, usmernenia týkajúce sa 
predkladania žiadostí, ako aj informácie o 
prijatých a zamietnutých žiadostiach a o 
úlohe Európskeho parlamentu a Rady v 
rozpočtovom postupe.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70

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 ETF a ich výsledkami 
na základe získaných skúseností s cieľom 
zlepšiť účinnosť ETF a zabezpečiť, aby 
boli občania Únie a pracovníci informovaní 
o ETF.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia na základe posúdenia 
vykonaného v súlade s článkom 9, a najmä 
vzhľadom na počet dotknutých 
prijímateľov, na navrhované opatrenia a 
odhadované náklady zhodnotí a čo
najrýchlejšie navrhne výšku finančného 
príspevku z EGF (ak sa príspevok 
poskytne), ktorý možno poskytnúť v rámci 
dostupných zdrojov.

1. Komisia na základe posúdenia 
vykonaného v súlade s článkom 9, a najmä 
vzhľadom na počet dotknutých 
prijímateľov, na navrhované opatrenia a 
odhadované náklady zhodnotí a v lehote 
uvedenej v článku 9 ods. 4 navrhne výšku 
finančného príspevku z ETF (ak sa 
príspevok poskytne), ktorý možno 
poskytnúť v rámci dostupných zdrojov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

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 ETF nesmie 
presiahnuť 70 % celkových 
odhadovaných nákladov podľa článku 9.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď Komisia na základe posúdenia 
vykonaného v súlade s článkom 9 dospeje 
k záveru, že podmienky na udelenie 
finančného príspevku podľa tohto 
nariadenia nie sú splnené, bezodkladne to 

4. Keď Komisia na základe posúdenia 
vykonaného v súlade s článkom 9 dospeje 
k záveru, že podmienky na udelenie 
finančného príspevku podľa tohto 
nariadenia nie sú splnené, bezodkladne to 
oznámi žiadajúcemu členskému štátu, ako 
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oznámi žiadajúcemu členskému štátu. aj všetkým ostatným zainteresovaným 
stranám ETF vrátane Európskeho 
parlamentu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výdavky sú oprávnené na finančný 
príspevok z EGF od dátumov stanovených 
v žiadosti podľa článku 9 ods. 5 písm. j), 
ku ktorým dotknutý členský štát začína 
alebo má začať poskytovať 
personalizované služby dotknutým 
prijímateľom alebo ku ktorým vzniknú 
administratívne výdavky na implementáciu 
EGF v súlade s článkom 8 ods. 1 a 4.

1. Výdavky sú oprávnené na finančný 
príspevok z ETF od dátumov stanovených 
v žiadosti podľa článku 9 ods. 5 písm. j), 
ku ktorým dotknutý členský štát začína 
alebo má začať poskytovať 
personalizované služby dotknutým 
prijímateľom alebo ku ktorým vzniknú 
administratívne výdavky na implementáciu 
ETF v súlade s článkom 8 ods. 1 a 4.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Obdobie implementácie je obdobie, 
ktoré sa začína dátumami uvedenými v 
žiadosti podľa článku 9 ods. 5 písm. j), ku 
ktorým dotknutý členský štát začína 
poskytovať personalizované služby 
dotknutým prijímateľom a začína činnosti 
na implementáciu EGF, ako sa stanovuje v 
článku 8, a končí 24 mesiacov po dátume 
nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o 
finančnom príspevku.

3. Obdobie implementácie je obdobie, 
ktoré sa začína dátumami uvedenými v 
žiadosti podľa článku 9 ods. 5 písm. j), ku 
ktorým dotknutý členský štát začína 
poskytovať personalizované služby 
dotknutým prijímateľom a začína činnosti 
na implementáciu ETF, ako sa stanovuje v 
článku 8, a končí 24 mesiacov po dátume 
nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o 
finančnom príspevku.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa prijímateľ zúčastňuje na 
vzdelávacom kurze alebo na kurze 
odbornej prípravy, ktorý trvá dva alebo 
viac rokov, poplatky za takýto kurz sú 
oprávnené na spolufinancovanie z EGF až 
do dátumu, ku ktorému sa má predložiť 
záverečná správa uvedená v článku 20 ods. 
1, pod podmienkou, že príslušné výdavky 
vznikli pred týmto dátumom.

4. Ak sa prijímateľ zúčastňuje na 
vzdelávacom kurze alebo na kurze 
odbornej prípravy, ktorý trvá dva alebo 
viac rokov, poplatky za takýto kurz sú 
oprávnené na spolufinancovanie z ETF až 
do dátumu, ku ktorému sa má predložiť 
záverečná správa uvedená v článku 20 ods. 
1, pod podmienkou, že príslušné výdavky 
vznikli pred týmto dátumom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 77

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) výsledkov prieskumu u d) výsledkov prieskumu vykonaného
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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;

u prijímateľov počas šesť mesiacov 
nasledujúcich 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;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Najneskôr šesť mesiacov po tom, 
ako Komisia dostane všetky informácie 
požadované v súlade s odsekom 1, ukončí 
finančné prispievanie stanovením konečnej 
sumy finančného príspevku z EGF a 
prípadného splatného zostatku pre 
dotknutý členský štát v súlade s článkom 
24. Ukončenie je podmienené poskytnutím 
ukazovateľa o dlhodobejších výsledkoch v 
súlade s odsekom 2.

3. Najneskôr šesť mesiacov po tom, 
ako Komisia dostane všetky informácie 
požadované v súlade s odsekom 1, ukončí 
finančné prispievanie stanovením konečnej 
sumy finančného príspevku z ETF a 
prípadného splatného zostatku pre 
dotknutý členský štát v súlade s článkom 
24. Ukončenie je podmienené poskytnutím 
ukazovateľa o dlhodobejších výsledkoch v 
súlade s odsekom 2.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 80

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 
výsledky, ktoré ETF 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.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81

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 ETF.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na zabezpečenie účinného 
posúdenia pokroku EGF smerom k 
dosiahnutiu jeho cieľov je Komisia 
splnomocnená prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 25 s cieľom zmeniť 
prílohu na účely preskúmania alebo 
doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje 
za potrebné, a na doplnenie tohto 
nariadenia o ustanovenia o vytvorení rámca 
monitorovania a hodnotenia.

4. Na zabezpečenie účinného 
posúdenia pokroku ETF smerom k 
dosiahnutiu jeho cieľov je Komisia 
splnomocnená prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 25 s cieľom zmeniť 
prílohu na účely preskúmania alebo 
doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje 
za potrebné, a na doplnenie tohto 
nariadenia o ustanovenia o vytvorení rámca 
monitorovania a hodnotenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby tým bola dotknutá 
zodpovednosť Komisie za plnenie 
všeobecného rozpočtu Únie, za riadenie 
opatrení podporovaných z EGF a za ich 
finančnú kontrolu sú zodpovedné členské 
štáty. Členské štáty uskutočnia najmä tieto 
kroky:

1. Bez toho, aby tým bola dotknutá 
zodpovednosť Komisie za plnenie 
všeobecného rozpočtu Únie, za riadenie 
opatrení podporovaných z ETF a za ich 
finančnú kontrolu sú zodpovedné členské 
štáty. Členské štáty uskutočnia najmä tieto 
kroky:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely článku [63 ods. 3?] nariadenia o 
rozpočtových pravidlách členské štáty 

Na účely článku [63 ods. 3?] nariadenia o 
rozpočtových pravidlách členské štáty 
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určia orgány zodpovedné za riadenie a 
kontrolu opatrení podporovaných z EGF. 
Tieto orgány poskytujú Komisii informácie 
stanovené v [článku 63 ods. 5, 6 a 7] 
nariadenia o rozpočtových pravidlách o 
implementácii finančného príspevku pri 
predkladaní záverečnej správy uvedenej v 
článku 20 ods. 1 tohto nariadenia.

určia orgány zodpovedné za riadenie a 
kontrolu opatrení podporovaných z ETF. 
Tieto orgány poskytujú Komisii informácie 
stanovené v [článku 63 ods. 5, 6 a 7] 
nariadenia o rozpočtových pravidlách o 
implementácii finančného príspevku pri 
predkladaní záverečnej správy uvedenej v 
článku 20 ods. 1 tohto nariadenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na tento účel a bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci Dvora audítorov alebo kontroly 
vykonávané členským štátom v súlade s 
vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi 
predpismi a správnymi opatreniami, môžu 
úradníci alebo zamestnanci Komisie 
vykonávať kontroly na mieste, vrátane 
náhodných kontrol, zamerané na opatrenia 
financované z EGF, ktoré sa oznámia 
najmenej jeden pracovný deň vopred. 
Komisia vopred informuje žiadajúci 
členský štát, aby jej mohol poskytnúť 
všetku potrebnú pomoc. Úradníci alebo 
zamestnanci dotknutého členského štátu sa 
na takýchto kontrolách môžu zúčastňovať.

Na tento účel a bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci Dvora audítorov alebo kontroly 
vykonávané členským štátom v súlade s 
vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi 
predpismi a správnymi opatreniami, môžu 
úradníci alebo zamestnanci Komisie 
vykonávať kontroly na mieste, vrátane 
náhodných kontrol, zamerané na opatrenia 
financované z ETF, ktoré sa oznámia 
najmenej jeden pracovný deň vopred. 
Komisia vopred informuje žiadajúci 
členský štát, aby jej mohol poskytnúť 
všetku potrebnú pomoc. Úradníci alebo 
zamestnanci dotknutého členského štátu sa 
na takýchto kontrolách môžu zúčastňovať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty zabezpečujú, aby boli 
všetky doklady, ktoré sa týkajú 

7. Členské štáty zabezpečujú, aby boli 
všetky doklady, ktoré sa týkajú 
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vynaložených výdavkov, uchované pre 
potreby Komisie a Dvora audítorov počas 
troch rokov od ukončenia poskytovania 
finančného príspevku z EGF.

vynaložených výdavkov, uchované pre 
potreby Komisie a Dvora audítorov počas 
troch rokov od ukončenia poskytovania 
finančného príspevku z ETF.

Or. fr
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