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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Obchod sa nedávno stal nielen synonymom globalizácie, ale aj hlavným zdrojom obáv 
verejnosti. Zameranie nedávnych obchodných dohôd sa odchýlilo od vytvárania pravidiel 
podporujúcich otvorenie trhu. Namiesto toho sa do nich začlenili otázky týkajúce sa obchodu, 
ako sú investície a práva duševného vlastníctva. V dôsledku toho sa otvorenie svetového trhu 
stalo hlboko prepletené s investíciami, kapitálovými tokmi a finančnou liberalizáciou a účinky 
obchodu sa prejavili aj v otázkach týkajúcich sa práce, životného prostredia a technologických 
zmien. 

Aj keby ekonomická literatúra dospela k záveru, že celkové výsledky liberalizácie obchodu sú 
pozitívne, niektoré sektory sú ovplyvnené negatívne, čo vedie k nákladom na prispôsobenie 
sa, znižovaniu príjmov a strate pracovných miest. Skutočnosť ukazuje, že vždy existujú víťazi 
a porazení a že zisky z obchodu nie sú rovnomerne rozdelené medzi členské štáty, regióny 
a v rámci spoločností. Neregulovaný a nekalý obchod prehĺbil sociálne, hospodárske 
a environmentálne nerovnosti.

Sprievodné opatrenia na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni sú potrebné na to, aby sa 
zabránilo negatívnym účinkom a aby sa primerane kompenzovali škody spôsobené obchodom 
alebo globalizáciou. Spravodlivé rozdelenie bohatstva, najmä medzi najchudobnejších, sa 
môže dosiahnuť, len ak sa zavedú opatrenia na európskej aj vnútroštátnej úrovni. Vlády štátov 
doteraz urobili príliš málo pre to, aby zabezpečili výhody obchodu pre všetkých. 
Redistribúcia, posilnenie postavenia prostredníctvom vzdelávania, aktívne politiky na trhu 
práce a posilňovanie odborových zväzov sú témy súvisiace s obchodom, ktoré patria do 
pôsobnosti národných vlád. 

Okrem toho existuje priestor na zlepšenie aj na úrovni Európskej únie (EÚ). Spravodlivé 
a vyvážené obchodné dohody by nemali byť len nástrojmi na vytváranie hospodárskeho rastu, 
dôstojných pracovných miest a trvalo udržateľného rozvoja, ale aj na zlepšenie 
a zabezpečenie pracovných podmienok a života pracovníkov v celom globálnom 
dodávateľskom reťazci. Nanešťastie v doterajších obchodných dohodách EÚ, najmä 
kapitolách o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, chýbajú vynútiteľné mechanizmy na 
ochranu pracovných a environmentálnych noriem. Je potrebná politická vôľa na to, aby sa 
kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji sprísnili a aby zahŕňali sankcie ako poslednú 
možnosť. Ak chce mať EÚ výlučnú právomoc v oblasti obchodu, mala by prevziať 
zodpovednosť aj za zmeny a dôsledky vyplývajúce z jej obchodných dohôd a mala by zmeniť 
prístup k obchodnej politike.  

Je mimoriadne dôležité, aby EÚ nielen predvídala možné negatívne účinky obchodných 
dohôd, ale aby zároveň zabezpečila, aby sa ich prínosy rozdeľovali spravodlivo. 

Európska komisia túto skutočnosť uznala a v roku 2006 zriadila Európsky fond na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF) určený na podporu pracovníkov, ktorí prišli 
o zamestnanie v dôsledku globalizácie, automatizácie a technologického vývoja, s cieľom 
vrátiť ich späť do práce. V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy Komisia rozšírila rozsah 
pôsobnosti tak, aby sa vzťahoval aj na ľudí, ktorí utrpeli ujmu v dôsledku krízy. Napriek 
relatívne malému rozpočtu a zložitým postupom priniesol EGF počas svojej existencie 
hmatateľné výsledky v prípade takmer 142 300 pracovníkov v celej EÚ. 
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Hlavné prvky správy:

Rozsah pôsobnosti, kritériá

Z analýzy však vyplýva, že EGF nevyužil svoj plný potenciál a nanešťastie sa naďalej 
nevyužíva dostatočne. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko preto prekračuje 
rámec návrhu Komisie, ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti nariadenia. Požaduje zvýšiť 
jeho flexibilitu s cieľom pomôcť aj pracovníkom prepusteným v dôsledku obchodu v rámci 
EÚ a offshoringu, regiónom trpiacim postupným a kumulatívnym hospodárskym úpadkom 
alebo vysokou mierou nezamestnanosti a tiež priamejšie prepojiť EGF s určitými nástrojmi 
obchodnej politiky, ako je napríklad pomoc obchodu.

Postupy:

Okrem rozsahu pôsobnosti spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súhlasí 
s Komisiou, že niektoré procedurálne prvky treba zlepšiť, aby sa skrátil čas postupu podania 
žiadosti a zjednodušil sa postup. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, 
aby sa zriadilo asistenčné pracovisko na podporu členských štátov pri podávaní žiadosti, ako 
aj na zber lepších údajov s cieľom zlepšiť monitorovanie a proces hodnotenia. 

Keďže EGF by mal pomáhať vo všetkých sektoroch ako nástroj poskytujúci pomoc 
prepusteným pracovníkom, sociálni aktéri (zainteresované strany, MVO, odbory) by mali 
zohrávať dôležitú úlohu a mali by byť viac zapojení do fungovania EGF s cieľom dosiahnuť 
lepšiu koordináciu procesu a väčšiu koordináciu medzi rôznymi existujúcimi nástrojmi EÚ. 

Záver:

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje viaceré zmeny k návrhu Komisie 
ako východiskový bod pre ďalšie úvahy a zmeny, ktoré treba urobiť v rámci legislatívneho 
procesu v Parlamente.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Európsky parlament, Rada a 
Komisia 17. novembra 201715 spoločne 

(2) Európsky parlament, Rada a 
Komisia 17. novembra 201715 spoločne 
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vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, 
ktorý predstavuje reakciu na sociálne 
výzvy v Európe. Vzhľadom na meniacu sa 
realitu vo svete práce bude Únia pripravená 
na súčasné a budúce výzvy spojené s
globalizáciou a digitalizáciou tým, že sa 
bude snažiť o inkluzívnejší rast a 
zlepšovaním politiky zamestnanosti a 
sociálnej politiky. Dvadsať základných 
zásad piliera je rozdelených do troch 
kategórií: rovnosť príležitostí a prístup na 
trh práce; spravodlivé pracovné 
podmienky; sociálna ochrana a začlenenie. 
Európsky pilier sociálnych práv bude 
predstavovať zastrešujúci usmerňujúci 
rámec pre Európsky fond na prispôsobenie 
sa globalizácii (EGF), čím sa Únii umožní, 
aby príslušné zásady zavádzala v praxi v 
prípade veľkých reštrukturalizačných 
udalostí.

vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, 
ktorý predstavuje reakciu na sociálne 
výzvy v Európe. Vzhľadom na meniacu sa 
realitu našich spoločností a realitu vo 
svete práce bude Únia pripravená na 
súčasné a budúce výzvy spojené so 
zmenou klímy, globalizáciou a 
digitalizáciou tým, že sa bude snažiť o 
inkluzívnejší rozvoj a zlepšovaním politiky 
zamestnanosti a sociálnej politiky. Dvadsať 
základných zásad piliera je rozdelených do 
troch kategórií: rovnosť príležitostí a
prístup na trh práce; spravodlivé pracovné 
podmienky; sociálna ochrana a začlenenie. 
Európsky pilier sociálnych práv bude 
predstavovať zastrešujúci usmerňujúci 
rámec pre Európsky fond na prispôsobenie 
sa globalizácii (EGF), čím sa Únii umožní, 
aby príslušné zásady zavádzala v praxi v 
prípade veľkých reštrukturalizačných 
udalostí.

________________ __________________

15 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_sk.

15 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_sk.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Dňa 20. júna 2017 Rada schválila 
odpoveď Únie 16na „Agendu OSN 2030 
pre udržateľný rozvoj“17 – udržateľná 
budúcnosť Európy. Rada zdôraznila 
význam dosiahnutia udržateľného rozvoja 
v rámci troch rozmerov (hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho), a to 
vyváženým a integrovaným spôsobom. Je 
nesmierne dôležité, aby sa udržateľný 
rozvoj začleňoval do európskeho 
politického rámca a aby bola Únia 
ambiciózna pri uplatňovaní politík 
zacielených na riešenie globálnych výziev. 

(3) Dňa 20. júna 2017 Rada schválila 
odpoveď Únie 16na „Agendu OSN 2030 
pre udržateľný rozvoj“17 – udržateľná 
budúcnosť Európy. Rada zdôraznila 
význam dosiahnutia udržateľného rozvoja
v rámci troch rozmerov (hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho), a to 
vyváženým a integrovaným spôsobom. Je 
nesmierne dôležité, aby sa udržateľný 
rozvoj začleňoval do európskeho 
politického rámca a aby bola Únia 
ambiciózna pri uplatňovaní politík 
zacielených na riešenie globálnych výziev. 
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Rada privítala oznámenie Komisie s 
názvom „Ďalšie kroky smerom k 
udržateľnej budúcnosti Európy“ z 22. 
novembra 2016 ako prvý krok pri 
začleňovaní cieľov udržateľného rozvoja a 
uplatňovaní udržateľného rozvoja ako 
hlavnej usmerňujúcej zásady pre všetky 
politiky Únie vrátane finančných nástrojov, 
ktoré sa v ňom uvádzajú.

Obchodné dohody s prísnymi a 
vymožiteľnými kapitolami o obchode a 
trvalo udržateľnom rozvoji môžu byť 
nástrojmi na dosiahnutie trvalo 
udržateľného rozvoja, vytváranie 
dôstojných pracovných miest a 
inkluzívneho rastu, ale aj na 
spravodlivejšie rozdelenie prínosov 
obchodu medzi regióny, členské štáty a v 
rámci spoločností. Rada privítala 
oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie 
kroky smerom k udržateľnej budúcnosti 
Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý 
krok pri začleňovaní cieľov udržateľného 
rozvoja a uplatňovaní udržateľného rozvoja 
ako hlavnej usmerňujúcej zásady pre 
všetky politiky Únie vrátane finančných 
nástrojov, ktoré sa v ňom uvádzajú.

__________________ __________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Vo februári 2018 prijala Komisia 
oznámenie s názvom „Nový, moderný 
viacročný finančný rámec, ktorý Európskej 
únii umožní efektívne napĺňať priority po 
roku 2020“18. V oznámení sa zdôrazňuje, 
že rozpočet Únie podporuje jedinečné 
sociálne trhové hospodárstvo Európy. Bude 
preto nanajvýš dôležité zlepšiť pracovné 
príležitosti a riešiť výzvy súvisiace so 
zručnosťami, predovšetkým tie, ktoré sú 
spojené s digitalizáciou. Rozpočtová 
flexibilita je kľúčovou zásadou v 
nasledujúcom viacročnom finančnom 
rámci. Mechanizmy flexibility sa 

(4) Vo februári 2018 prijala Komisia 
oznámenie s názvom „Nový, moderný 
viacročný finančný rámec, ktorý Európskej 
únii umožní efektívne napĺňať priority po 
roku 2020“18. V oznámení sa zdôrazňuje, 
že rozpočet Únie podporuje jedinečné 
sociálne trhové hospodárstvo Európy. Bude 
preto nanajvýš dôležité zlepšiť pracovné 
príležitosti a riešiť výzvy súvisiace so 
zručnosťami, predovšetkým tie, ktoré sú 
spojené s digitalizáciou, automatizáciou, 
rozvojom nových technológií a prechodom 
na hospodárstvo šetrné ku klíme a 
efektívne využívajúce zdroje. Rozpočtová 
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zachovávajú, aby Únia mohla reagovať na 
nepredvídané udalosti a aby sa 
zabezpečilo, že rozpočtové prostriedky sa 
použijú tam, kde je ich použitie 
najnaliehavejšie.

flexibilita je kľúčovou zásadou v 
nasledujúcom viacročnom finančnom 
rámci. Mechanizmy flexibility sa 
zachovávajú, aby Únia mohla reagovať na 
nepredvídané udalosti a aby sa 
zabezpečilo, že rozpočtové prostriedky sa 
použijú tam, kde je ich použitie 
najnaliehavejšie.

__________________ __________________

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf.

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf.

Pozmeňujúci návrh 4

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 

(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 mohli účinky globalizácie lepšie 
predvídať a aby sa jej potenciálne prínosy
rozdeľovali spravodlivejšie, a to 
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technologického pokroku so sociálnou 
ochranou.

zosúladením hospodárskej otvorenosti a 
technologického pokroku so silnou
sociálnou ochranou.

__________________ __________________

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.

Pozmeňujúci návrh 5

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“22je 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 

(8) Zmena klímy, 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“22je 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 
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navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc 
predvídavým spôsobom, a EGF, ktorý je 
navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v 
prípade neočakávaných veľkých 
reštrukturalizačných udalostí reaktívnym 
spôsobom.

navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc 
predvídavým spôsobom, a EGF, ktorý je 
navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v 
prípade veľkých reštrukturalizačných 
udalostí reaktívnym spôsobom.

__________________ __________________

22OZNÁMENIE KOMISIE 
EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, 
EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU 
A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU 
REGIÓNOV S NÁZVOM RÁMEC 
KVALITY EÚ PRE PREDVÍDANIE 
ZMIEN A REŠTRUKTURALIZÁCIE, 
COM(2013)0882 final, 13.12.2013.

22OZNÁMENIE KOMISIE 
EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, 
EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU 
A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU 
REGIÓNOV S NÁZVOM RÁMEC 
KVALITY EÚ PRE PREDVÍDANIE 
ZMIEN A REŠTRUKTURALIZÁCIE, 
COM(2013)0882 final, 13.12.2013.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Mnohostranná spolupráca s 
globálnymi partnermi Únie, posilnenie a 
reforma multilaterálnych inštitúcií, aby sa 
stali spravodlivejšími a efektívnejšími. 
EGF by mal ponúkať pomoc prepusteným 
pracovníkom vo všetkých odvetviach, na 
ktorých by takéto reformy mohli mať 
dosah, tým, že im ponúkne širokú škálu 
pracovných príležitostí. Sociálni aktéri, 
ako sú MVO a odbory, by sa mali viac 
zapájať do fungovania EGF s cieľom 
zlepšiť komunikáciu a koordináciu medzi 
rôznymi nástrojmi Únie.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) Únia by mala obnoviť ambicióznu 
priemyselnú politiku na základe stálej a 
výhľadovej analýzy technologických 
zmien vrátane účinkov otvoreného 
obchodu. Partnerstvá medzi Úniou a 
najzraniteľnejšími regiónmi by mali 
navrhovať potrebné strategické investície 
s cieľom zabrániť negatívnym dôsledkom 
obchodných a investičných zmlúv a mali 
by vymedziť programy, ktoré si vyžadujú 
spolufinancovanie z EÚ. Preto je 
potrebná lepšia integrácia a financovanie 
existujúceho Kohézneho fondu a 
sociálneho fondu. Takéto programy by 
mali byť decentralizované na úrovni 
NUTS a mali by byť vytvorené ako 
skutočné partnerstvo medzi Úniou a 
regiónmi, ktoré jej politiky postihujú.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8c) Európske spoločnosti sú 
kľúčovými partnermi pri formovaní 
globalizácie a dosahovaní pozitívnych 
výsledkov pre všetkých. Existuje mnoho 
pozitívnych príkladov, ako dosiahnuť 
udržateľný rast pre akcionárov, 
zamestnancov a komunity, v ktorých 
spoločnosti pôsobia. Spoločnosti by však 
mali niesť zodpovednosť, ak 
nedodržiavajú svoje sociálne alebo 
environmentálne povinnosti.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) EGF bol zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1927/2006 pre viacročný finančný rámec 
od 1. januára 2007 do 31. 
decembra 201323. EGF bol zriadený s 
cieľom umožniť Únii prejaviť solidaritu s 
pracovníkmi, ktorí prišli o prácu z dôvodu 
veľkých štrukturálnych zmien v štruktúre 
svetového obchodu v dôsledku 
globalizácie.

(9) EGF bol zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1927/2006 pre viacročný finančný rámec 
od 1. januára 2007 do 31. 
decembra 201323. EGF bol zriadený s 
cieľom umožniť Únii prejaviť solidaritu s 
pracovníkmi, ktorí prišli o prácu z dôvodu 
veľkých štrukturálnych zmien v štruktúre 
svetového obchodu v dôsledku otvorenia 
trhu a globalizácie.

__________________ __________________

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 
2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na 
prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 
406, 30.12.2006, s. 1).

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 
2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na 
prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 
406, 30.12.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Program EGF by mal byť viditeľný 
a vyžadovať viac a kvalitnejších údajov s 
cieľom umožniť riadne vedecké 
hodnotenie EGF a vyhnúť sa 
administratívnym obmedzeniam pri 
uplatňovaní programu pre pomoc na 
prispôsobenie obchodu.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Komisia by mala pred uzavretím 
novej obchodnej dohody zaručiť, aby sa 
vykonala nezávislá a presná ex ante 
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analýza dôsledkov navrhovanej dohody 
vrátane zmien na trhu práce podľa 
jednotlivých sektorov a regiónov s cieľom 
predvídať negatívne účinky. 
Identifikovaním potenciálnych 
negatívnych účinkov pred uzavretím novej 
obchodnej dohody by sa takisto mohla 
obnoviť dôvera európskych občanov v 
obchodnú politiku.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11 c) EGF by sa mal priamejšie viazať 
na priame zahraničné investície, ktoré 
môžu mať potenciálny negatívny sociálny 
a environmentálny vplyv v Únii, ale aj na 
určité nekalé obchodné politiky, na ktoré 
sa primerane nereaguje prostredníctvom 
ochranných nástrojov. Dotknuté 
spoločnosti a pracovníci v Únii by sa mali 
posudzovať podľa pravidiel EGF pre 
aktívne politiky na trhu práce.

Pozmeňujúci návrh 13

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 

(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 
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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 
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.

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, príliš komplikovaný a zaťažujúci. 
Okrem toho 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. 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.

__________________ __________________

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

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

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
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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 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, digitalizácie a 
automatizácie 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.

__________________ __________________

27 Pracovný dokument útvarov Komisie 
SWD(2018)0171 final a jeho príloha 
COM(2018)0321 final.

27 Pracovný dokument útvarov Komisie 
SWD(2018)0171 final a jeho príloha 
COM(2018)0321 final.
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Pozmeňujúci návrh 15

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, osôb so zdravotným 
postihnutím 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.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Únia a členské štáty by mali 
venovať osobitnú pozornosť zmenám a 
výzvam, ktoré sa vyskytujú v oblasti 
svetového obchodu, globálnych 
hodnotových reťazcov, automatizácie a
digitalizácie, a štrukturálnej zmene 
pracovných noriem. Sociálne 
hospodárstvo Únie je základným pilierom 
európskeho sociálneho modelu a je 
dôležitým nástrojom na posilnenie 
postavenia ľudí s cieľom prekonať 
negatívne účinky spôsobené globalizáciou 
a hospodárskymi krízami. Z tohto dôvodu 
by sa sociálne služby všeobecného záujmu 
a verejné služby mali vylúčiť z 
obchodných dohôd a právo regulovať, 
organizovať a poskytovať verejné služby 
sa musí zaručiť v obchodných dohodách. 
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Kombinácia globalizácie a 
technologických inovácií si bude 
vyžadovať, aby EGF prispôsobil svoje 
pravidlá pomoci týmto novým normám v 
oblasti obchodu, technológií a práce, a 
preto je nevyhnutné, aby sa toto 
nariadenie zosúladilo s týmito výzvami po 
roku 2020.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Komisia by mala uľahčovať 
prístup pre vnútroštátne a regionálne 
orgány prostredníctvom špecializovaného 
asistenčného pracoviska, ktoré by 
poskytovalo všeobecné informácie a 
vysvetlenia o postupoch a o tom, ako 
podať žiadosť. Asistenčné pracovisko by 
malo sprístupniť štandardné formuláre 
na účely štatistiky a ďalšej analýzy.
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Pozmeňujúci návrh 19

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 EGF 
a ich výsledkoch, keďže primerané 
znalosti postupu podávania žiadostí by 
mohli zlepšiť využívanie EGF.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – pododsek 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 EGF, formy 
financovania zo strany Únie a pravidlá a 
kritériá poskytovania finančnej pomoci, 
vrátane žiadostí členských štátov o 
finančné príspevky z EGF na opatrenia 
zamerané na prijímateľov uvedených v 
článku 7.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 2 

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 spravodlivému prechodu 
na hospodárstvo šetrné ku klíme a 
lepšiemu a spravodlivejšiemu rozdeleniu 
prínosov globalizácie a vývoju nových 
technológií 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 rovnosť, sociálnu a hospodársku 
súdržnosť a inklúziu medzi regiónmi a 
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členskými štátmi a v rámci spoločností.

Pozmeňujúci návrh 22

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 veľkých 
reštrukturalizačných udalostí, najmä tých, 
ktoré sú spôsobené výzvami súvisiacimi s 
globalizáciou, ako sú napr. zmeny v 
štruktúre svetového obchodu vrátane 
obchodu v rámci EÚ, otvorenie trhov, 
možné negatívne účinky priamych 
zahraničných investícií, offshoring, 
dumping, obchodné spory, finančná alebo 
hospodárska kríza, prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú 
dôsledkom digitalizácie alebo 
automatizácie, tým, že zvýši flexibilitu a 
zjednoduší postup. Osobitný dôraz sa 
kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť 
najviac znevýhodneným skupinám, MSP a 
začínajúcim podnikom na účely 
spôsobilosti.

Pozmeňujúci návrh 23

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 

3. Na malých trhoch práce alebo za 
výnimočných okolností, najmä pokiaľ ide o 
žiadosti, ktoré zahŕňajú MSP a začínajúce 
podniky 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) 
nie sú v plnej miere splnené, pokiaľ má 
prepúšťanie vážny dosah na zamestnanosť 
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hospodárstvo na miestnej alebo regionálnej 
úrovni. Žiadajúci členský štát určí, ktoré z 
intervenčných kritérií stanovených v 
odseku 1 písm. a), b) nie sú v plnej miere 
splnené. c) Celková suma príspevkov v 
prípade výnimočných okolností nesmie 
presiahnuť 15 % ročného stropu EGF.

a na hospodárstvo na miestnej alebo 
regionálnej úrovni. Žiadajúci členský štát 
určí, ktoré z intervenčných kritérií 
stanovených v odseku 1 písm. a) a b) nie 
sú v plnej miere splnené. Celková suma 
príspevkov v prípade výnimočných 
okolností nesmie presiahnuť 15 % ročného 
stropu EGF.

Pozmeňujúci návrh 24

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 
súčasťou každého ponúkaného balíka 
personalizovaných služieb. Úroveň 
odbornej prípravy sa prispôsobí 
kvalifikáciám a potrebám príslušného 
prijímateľa a miestneho trhu práce.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak Komisia požaduje dodatočné 
informácie, členský štát odpovie do 
desiatich pracovných dní od dátumu 
oznámenia tejto požiadavky. Komisia túto 
lehotu predĺži o desať pracovných dní na 
základe riadne odôvodnenej žiadosti 
dotknutého členského štátu.

3. Na žiadosť členského štátu mu 
Komisia poskytne technickú pomoc v 
počiatočných fázach postupu pred 
predložením žiadostí. Ak Komisia 
požaduje dodatočné informácie, členský 
štát odpovie do desiatich pracovných dní 
od dátumu oznámenia tejto požiadavky. 
Komisia túto lehotu predĺži o desať 
pracovných dní na základe riadne 
odôvodnenej žiadosti dotknutého 
členského štátu.
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Pozmeňujúci návrh 26

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 
členského štátu.

4. Technická pomoc Komisie zahŕňa 
poskytovanie informácií a usmernení 
členským štátom na využívanie, 
monitorovanie a hodnotenie EGF, ako aj 
zriadenie asistenčného pracoviska. 
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 členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 27

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 EGF, kritériá prístupu k 
fondu, usmernenia týkajúce sa 
predkladania žiadostí, ako aj informácie o 
prijatých a zamietnutých žiadostiach a o 
úlohe Európskeho parlamentu a Rady v 
rozpočtovom postupe.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby boli všetky 
informačné a zviditeľňujúce materiály na 

Členské štáty zabezpečia, aby boli všetky 
informačné a zviditeľňujúce materiály na 
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požiadanie dostupné inštitúciám, orgánom 
alebo agentúram Únie, a aby bola Únii bez 
licenčných poplatkov, nevýhradne a 
neodvolateľne udelená licencia na 
používanie týchto materiálov spolu so 
všetkými pridruženými právami. Licencia 
zabezpečuje Únii tieto práva:

požiadanie dostupné inštitúciám, orgánom 
alebo agentúram Únie vo všetkých 
úradných jazykoch a aby bola Únii bez 
licenčných poplatkov, nevýhradne a 
neodvolateľne udelená licencia na 
používanie týchto materiálov spolu so 
všetkými pridruženými právami. Licencia 
zabezpečuje Únii tieto práva:

Pozmeňujúci návrh 29

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 z EGF na 
ponúkané opatrenia sa zosúladí s najvyššou 
mierou spolufinancovania z ESF+ v 
príslušnom členskom štáte, pričom sa 
zohľadnia nedostatočne rozvinuté 
inštitúcie aktívneho trhu práce v 
niektorých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Keď Komisia na základe posúdenia 
vykonaného v súlade s článkom 9 dospeje 
k záveru, že podmienky na poskytnutie 
finančného príspevku podľa tohto 
nariadenia sú splnené, bezodkladne začne 
postup stanovený v článku 16.

3. Keď Komisia na základe posúdenia 
vykonaného v súlade s článkom 9 dospeje 
k záveru, že podmienky na poskytnutie 
finančného príspevku podľa tohto 
nariadenia sú splnené, bezodkladne začne 
postup stanovený v článku 16 a informuje 
žiadajúci členský štát.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) toho, či bol prepúšťajúci podnik, s 
výnimkou mikropodnikov a MSP, v 
predchádzajúcich piatich rokoch 
prijímateľom štátnej pomoci alebo 
predchádzajúceho financovania z 
Kohézneho fondu alebo zo štrukturálnych 
fondov Únie;

e) toho, či bol prepúšťajúci podnik, s 
výnimkou začínajúcich podnikov, 
mikropodnikov a MSP, v predchádzajúcich 
piatich rokoch prijímateľom štátnej pomoci 
alebo predchádzajúceho financovania z 
Kohézneho fondu alebo zo štrukturálnych 
fondov Únie;

Pozmeňujúci návrh 32

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 vrátane následného 
posúdenia vplyvu jeho žiadosti na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

Na účely hodnotenia uvedeného v prvom 
pododseku členské štáty zbierajú všetky 
dostupné údaje o prípadoch EGF a 
pracovníkoch, ktorým sa poskytla pomoc.
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