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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. vyzýva Komisiu, aby uskutočňovala dôkladné a pravidelné hodnotenia vplyvu ex ante a 

ex post zahŕňajúce potenciálne účinky na zamestnanosť, konkurencieschopnosť a 

hospodárstvo vrátane malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o všetky obchodné dohody 

a relevantné legislatívne iniciatívy, a súčasne zabezpečila účinnú ex ante koordinácia 

medzi GR pre obchod a GR pre zamestnanosť; domnieva sa, že všetky sektory označené 

ako zraniteľné by sa mali pozorne sledovať a v prípade potreby by mali podliehať 

vhodným špecifickým opatreniam a že sociálni partneri vrátane predstaviteľov spoločností 

a odborov a členské štáty zúčastnené na vysokorizikových odvetviach by mali byť riadne 

informované a dostávať pomoc pri podávaní žiadostí; 

2. konštatuje, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je nástroj solidarity 

zriadený na poskytovanie podpory pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých 

štrukturálnych zmien, ako je globalizácia alebo finančná a hospodárska kríza; preto 

zdôrazňuje potrebu silnej súdržnosti medzi obchodnou a priemyselnou politikou, nakoľko 

obchodné dohody by mohli európske podniky vystaviť vyššej úrovni konkurencie s 

možným nepriaznivým vplyvom na zamestnanosť, ako aj potrebu spoločnej priemyselnej 

stratégie; 

3. pripomína oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých – 

smerovanie k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497), v 

ktorom uznáva, že obchodné dohody môžu mať rušivý vplyv na niektoré regióny a 

pracovníkov, ak sa nová konkurencia preukáže ako príliš intenzívna, ale aj to, že EGF je 

veľmi dôležitým nástrojom, ktorý poskytuje významnú podporu komunitám, ktoré čelia 

strate pracovných miest, ako je to v prípade zatvárania závodov v EÚ v dôsledku 

medzinárodnej konkurencie; 

4. vzhľadom na skutočnosť, že EGF sa otvoril pre nové sektory, vyzýva členské štáty, aby na 

základe týchto hodnotení vplyvu spolu so sociálnymi partnermi vrátane zástupcov 

podnikov a odborov pripravili stratégie, ktoré umožnia predvídať predpokladané zmeny 

na trhu práce; zastáva preto názor, že financovanie, propagácia a úroveň jednoduchosti 

rozhodovacieho procesu v rámci EGF a koordinácia s ostatnými fondmi EÚ by sa mali 

posudzovať s cieľom naplniť potreby, ktoré môžu vzísť z týchto stratégií; 

5. vyzýva Komisiu, aby posilnila smernicu o informáciách a konzultáciách; zdôrazňuje, že 

zástupcovia pracovníkov a odborové zväzy by mali byť včas informované o všetkých 

plánoch na reštrukturalizáciu alebo rušenie prevádzok vyplývajúcich z účinkov obchodu, 

aby rokovania o vhodnom sociálnom pláne mohli prebehnúť za spravodlivých podmienok 

a s rovnakým prístupom k informáciám; domnieva sa, že týmto spôsobom by sa malo 

zabezpečiť, aby podniky prijali plnú zodpovednosť; 

6. vyzýva Parlament, aby organizoval pravidelné spoločné vypočutia Výboru pre 

medzinárodný obchod a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci s cieľom prispieť k 

zlepšeniu koordinácie medzi obchodnou politikou a EGF a jej monitorovania; 
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7. vyzýva Komisiu, aby znížila prah oprávnenosti, ktorý v súčasnosti predstavuje 500 

prepustených pracovníkov, čo znamená, že v praxi sú oprávnené len veľké korporácie, 

ktoré sú globálne často ziskové; domnieva sa, že s cieľom zabezpečiť pomoc 

zamestnancom menších podnikov v odvetviach, ktoré sú priamo postihnuté účinkami 

globalizácie, treba prah znížiť na 100 prepustených pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby 

podporovala nielen zamestnancov spoločností zasiahnutých plánmi na prepúšťanie, ale aj 

zamestnancov vo všetkých dotknutých sektoroch vrátane subdodávateľov; vyzýva 

Komisiu, aby prejavila väčšiu pružnosť a ústretovosť pri využívaní EGF; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že sumy, ktoré sú účelovo viazané v rámci fondu, musia príliš často 

najprv poskytnúť členské štáty; 

8. vyzýva Komisiu, aby EGF presmerovala na podporu MSP, ktoré sú hlavnými aktérmi 

dynamiky európskeho hospodárstva; 

9. vyzýva Radu a Komisiu, aby odblokovali nariadenia zamerané na modernizáciu nástrojov 

na ochranu obchodu (TDI), po ktorej budú rýchlejšie, účinnejšie, efektívnejšie a 

prístupnejšie aj pre MSP; zdôrazňuje, že účinné a reformované TDI by umožnili 

predchádzať potrebe využívať EGF na prípady sociálneho, environmentálneho alebo 

cenového dumpingu zo strany iných krajín;  

10. vyzýva Komisiu, aby súčasne vykonávala stratégiu na podporu spoločnej priemyselnej a 

investičnej politiky a posilnenie nástrojov EÚ na ochranu obchodu; 

11. vyzýva Komisiu, aby štatút trhového hospodárstva priznala obchodným partnerom iba 

vtedy, keď splnia všetkých päť kritérií, ktoré stanovila; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 

aby zaviedla jasnú a účinnú stratégiu, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa udelenia štatútu 

trhového hospodárstva tretím krajinám, s cieľom zachovať konkurencieschopnosť 

podnikov z EÚ a pokračovať v boji proti akejkoľvek forme nespravodlivej hospodárskej 

súťaže; 

12. vyzýva Komisiu, aby rozšírila výnimku v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí aj na obdobie po roku 2017; 

13. súhlasí s Komisiou, že podstatou EGF je pomáhať ľuďom, ktorí prišli o zamestnanie v 

dôsledku otvorenejšieho obchodu; považuje za dôležitú úlohu EGF, aby zmierňoval 

dôsledky obchodných sporov a zabezpečil, že zaťaženie vyplývajúce zo spoločných 

politických rozhodnutí na úrovni EÚ sa rozdelí medzi členské štáty EÚ; vyzýva preto 

Komisiu, aby zabezpečila podporu pre zamestnancov a spoločnosti zasiahnuté 

obchodnými konfliktmi; ďalej navrhuje vytvoriť zrýchlený mechanizmus vybavovania 

žiadostí týkajúcich sa obchodných sporov. 



 

AD\1093036SK.doc 5/5 PE577.053v02-00 

 SK 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O 
STANOVISKO 

Dátum prijatia 21.4.2016    

Výsledok záverečného hlasovania vo 

výbore 

+: 

–: 

0: 

31 

4 

1 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, 

Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, 

Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia 

Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, 

Joachim Starbatty, Hannu Takkula 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander 

Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola 

Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, 

Jarosław Wałęsa 

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na 

záverečnom hlasovaní 

Laura Agea, Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco 

Valli, Axel Voss 

 


