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NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 

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

1. konštatuje, že z hodnotenia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) 

vyplynulo, že výsledky zásahov tohto fondu sú ovplyvnené takými faktormi, ako je 

úroveň vzdelania a kvalifikácie dotknutých pracovníkov, ako aj absorpčná schopnosť 

príslušných trhov práce a HDP prijímajúcich krajín; zdôrazňuje, že tieto faktory sú zväčša 

ovplyvňované dlhodobými opatreniami, ktoré možno účinne podporovať prostredníctvom 

európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF); poukazuje na potrebu 

zohľadňovať tieto faktory a miestnu situáciu na trhu práce vždy, keď sa má poskytnúť 

pomoc z EGF, a zároveň zabezpečiť čo najkratší možný čas medzi žiadosťou o príspevok 

a pomocou z fondu; vyjadruje poľutovanie nad oneskoreniami a prekážkami vykonávania 

vyplývajúcimi z nepružnosti určitých opatrení EGF a chýbajúcich vnútroštátnych 

právnych predpisov v niektorých členských štátoch a zdôrazňuje, že financovanie z EGF 

sa musí stať flexibilnejšie; 

2. poznamenáva, že hoci tematický rozsah a oblasti intervencie EŠIF (najmä ESF) a EGF sú 

často podobné, EGF bol vytvorený, aby rýchlo reagoval na situácie, ktoré môžu vzniknúť, 

zatiaľ čo EŠIF fungujú v rámci viacročného cyklu plánovania; poznamenáva, že na to, aby 

sa dosiahli rýchlejšie a účinnejšie výsledky, je nevyhnutná väčšia súčinnosť medzi EGF a 

EŠIF; zdôrazňuje EŠIF bi mali pôsobiť ako nadväzujúce opatrenia v oblasti podpory EGF 

podnecovaním investícií, celkového rastu a vytvárania pracovných miest; zdôrazňuje, že 

zásahy EGF by sa mali koordinovať s existujúcimi programami EÚ, ako napríklad 

iniciatívami podporujúcimi zamestnanosť mladých ľudí, národnými programami a 

stratégiami a súkromnými zdrojmi s cieľom pomôcť ľuďom zamestnať sa a podporiť 

podnikanie, najmä v regiónoch a sektoroch, ktoré trpia nepriaznivými účinkami 

globalizácie a reštrukturalizácie hospodárstva; je znepokojený nedostatočným hodnotením 

efektívnosti a účinnosti EGF a žiada podrobnejší prehľad financovania a využívania podľa 

jednotlivých členských štátov; 

3. naliehavo žiada Komisiu, aby v procese vykonávania EGF vrátane svojej ďalšej správy a 

v budúcich návrhoch poskytla informácie o druhu a kvalite pracovných miest, ktoré si 

našli ľudia opätovne začlenení do trhu práce, a o strednodobom a dlhodobom trende, 

pokiaľ ide o mieru opätovného začlenenia vďaka intervenciám EGF; vyzýva Komisiu, aby 

v rámci merania výkonnosti EGF z hľadiska zamestnanosti a profesijnej rekvalifikácie 

príjemcov poskytla jasnejšie ukazovatele o odvetviach, v ktorých by pracovníci mohli 

nájsť zamestnanie, a informácie o tom, či je ponuka odbornej prípravy prispôsobená 

hospodárskym vyhliadkam a potrebám trhu práce v regiónoch postihnutých prepúšťaním; 

vzhľadom na vyššie uvedené vyzýva Komisiu, aby brala do úvahy ďalšie vyhliadky trhu 

práce do budúcnosti a skutočne požadované zručnosti pri vytváraní opatrení 

podporovaných z EGF, a aby vo svojej správe a hodnotení poskytla podrobnú analýzu 

splnenia tejto požiadavky; žiada o podrobné posúdenie dôvodov, ktoré členským štátom, 

ktoré majú záujem, bránia podať žiadosť o podporu z EGF napriek existujúcim potrebám, 

a možných riešení, ako prispôsobiť prahové hodnoty oprávnenosti; 

4. poukazuje na dôležitosť vypracovania koordinovaného balíka personalizovaných služieb 

pre pracovníkov, a to v konzultácii so sociálnymi partnermi a regionálnymi orgánmi; 
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5. domnieva sa preto, že presmerovanie zdrojov na investície, ktoré prispievajú k rastu a 

zamestnanosti, vzdelávaniu, zručnostiam geografickej mobilite pracovníkov a 

podmienkam na trhu práce je veľmi dôležité v záujme ďalšej konsolidácie účinkov 

opatrení na boj proti dôsledkom krízy; víta, že v tomto kontexte sa výskum a inovácie 

zrejme objavujú v oblastiach, pre ktoré Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 

vyčlenil najviac prostriedkov v súčasnom programovom období; 

6. zdôrazňuje potrebu zvýšiť využívanie EGF podporou dopytu zo strany členských štátov, 

čo si vyžiada výrazné zvýšenie jeho financovania a zvýšenie miery spolufinancovania EÚ, 

a vyzýva Komisiu, aby zvážila zvýšenie úrovne maximálnej výšky podpory z EGF zo 

60 % na 85 % v regiónoch, kde je celková úroveň nezamestnanosti výrazne vyššia ako 

priemer krajiny; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia vo svojich hodnoteniach EGF 

nedoplnila analýzu príjemcov podľa regiónov, ktorá by mohla ukázať, ako sa využíva 

podpora z EGF, ktorá smeruje do regiónov členských štátov s už značnou mierou 

nezamestnanosti alebo vysokou štrukturálnou nezamestnanosťou v podporovanom 

odvetví; zároveň naliehavo vyzýva členské štáty, aby regiónom umožnili zohrávať väčšiu 

úlohu v procese podávania žiadostí o financovanie; 

7. pripomína, že EŠIF významne prispievajú k odvracaniu hospodárskych a sociálnych 

dôsledkov krízy, zmierňovaniu negatívneho vplyvu globalizácie a k podpore dlhodobých 

cieľov v oblastiach udržateľnej zamestnanosti a rastu; zdôrazňuje, že v záujme 

udržateľného boja proti nezamestnanosti a prepúšťaniu prostredníctvom účinného 

prideľovania zdrojov a užšej koordinácie a súčinnosti, najmä medzi ESF a EFRR, by sa 

mali uprednostniť integrované prístupy založené na programoch financovaných z 

viacerých fondov; je pevne presvedčený, že integrovaná stratégia založená na programoch 

financovaných z viacerých fondov by znížila riziko premiestnenia a vytvorila priaznivé 

podmienky na návrat priemyselnej výroby do EÚ; 

8. domnieva sa, že efektívne prideľovanie zdrojov znamená dodržiavať zásadu subsidiarity a 

nie zdvojovať podporu, ktorú by mohli lepšie poskytnúť členské štáty; v tejto súvislosti 

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby priame platby z EGF nenahrádzali ani nedopĺňali 

vnútroštátne dávky v nezamestnanosti, a aby dôkladnejšie zvážila odporúčanie č. 2 z 

osobitnej správy Európskeho dvora audítorov č. 7 (2013); 

9. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila prístup verejnosti ku všetkým dokumentom týkajúcim 

sa prípadov EGF s cieľom zvýšiť transparentnosť procesu rozhodovania a financovania 

ako celku; 

10. konštatuje, že inovácie a efektívne využívanie zdrojov sú kľúčom k obnove priemyslu 

a hospodárskej diverzifikácii, čo je zase veľmi dôležité pre boj proti vplyvom 

štrukturálnych zmien v regiónoch a sektoroch, ktoré sú najviac zasiahnuté globalizáciou 

alebo hospodárskou a finančnou krízou, a v tejto súvislosti pripomína úlohu stratégií 

inteligentnej špecializácie; 

11. je však znepokojený na jednej strane zlepšovaním výkonnosti regiónov a veľkými 

rozdielmi v nej a na druhej strane zistenými nedostatkami v implementácii stratégií 

inteligentnej špecializácie v členských štátoch; v tejto súvislosti berie na vedomie 

iniciatívy Komisie, ako napríklad tematické platformy inteligentnej špecializácie a 

strategické európske partnerstvá klastrov v oblasti inteligentnej špecializácie, a žiada 

Komisiu, aby pravidelne informovala Európsky parlament o ich vykonávaní; 
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12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že priemerný podiel samostatne zárobkovo činných osôb 

vo všetkých prípadoch podpory z EGF predstavuje iba 5 % z celkovej miery opätovného 

začlenenia do práce; v tejto súvislosti pripomína potrebu využívať a programovať podporu 

z EŠIF tak, aby sa podporilo pozitívne vnímanie a potenciál samostatnej zárobkovej 

činnosti, podnikania a zakladania podnikov, ktoré sú zamerané na vytváranie nových 

služieb, najmä vo vidieckych oblastiach, pretože v tomto ohľade tieto oblasti v súčasnosti 

zaostávajú za mestskými oblasťami; 

13. konštatuje, že v súčasnosti je podanie žiadosti o financovanie z EGF podmienené 

prepustením 500 pracovníkov z jedného podniku, ale menšie členské štáty tento limit 

dosahujú ťažšie ako väčšie členské štáty, preto by súčasná minimálna prahová hodnota 

mala zodpovedať vnútroštátnym mieram zamestnanosti a nemala by byť obmedzená na 

kvótu; 

14. poznamenáva, že v niektorých prípadoch EGF je počet cieľových príjemcov príliš nízky v 

porovnaní s celkovým počtom oprávnených príjemcov, čo znemožňuje, aby investované 

finančné prostriedky mali optimálny miestny alebo regionálny vplyv; 

15. v záujme maximálnej efektívnosti intervencií EGF a podpory rýchleho opätovného 

začlenenia prepustených pracovníkov do trhu práce vyzýva inštitúcie EÚ a národné a 

regionálne/miestne orgány, aby zjednodušili a urýchlili rozhodovací proces a  zabezpečili 

včasné platby z EGF príjemcom, pretože priemerná lehota schvaľovania žiadostí 

o príspevok z EGF je 303 dní, t. j. 10 mesiacov, sa musí skrátiť s cieľom maximalizovať 

očakávané výsledky; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je nevyhnutné posilniť kapacity 

členských štátov, aby mohli rýchlejšie a efektívnejšie zostavovať žiadosti; 

16. víta opatrenia na podporu podnikania vo forme grantov pre začínajúce podniky, stimulov 

podnikania a služieb pre nových podnikateľov; domnieva sa, že takéto opatrenia budú 

užitočnejšie, ak sa účastníkom poskytnú v kombinácii; 

17. berie na vedomie úspech EGF v prípade príjemcov mladších ako 25 rokov; berie na 

vedomie neúspech pri príjemcoch starších ako 55 rokov; žiada, aby sa zlepšili metódy 

uplatňované v rámci EGF v prípade starších príjemcov a aby sa nabádalo k jeho 

používaniu na opätovné začlenenie mladých ľudí do trhu práce; 

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých prípadoch EGF predstavujú opatrenia 

podľa článku 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 – činnosti súvisiace s prípravou, 

riadením, informovanosťou a propagáciou, kontrolou a podávaním správ – pomerne veľkú 

časť celkových nákladov, čo vedie k tomu, že investície EÚ sú pohltené 

administratívnymi postupmi, namiesto toho, aby boli zamerané na viac príjemcov; 

19. poznamenáva, že pri viacerých vykonaných opatreniach EGF možno intervenčné kritériá 

podľa článku 4 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 považovať za príliš flexibilné, čo 

spochybňuje jasné ciele nástroja financovania na miestnej a regionálnej úrovni; 

20. odporúča, aby Komisia a členské štáty zostavili štatistiku o potenciálnych stratách 

pracovných miest mužov a žien s cieľom určiť najlepší spôsob, ako využiť financovanie; 

21. vyzýva Komisiu, aby preskúmala financované činnosti a pritom mala na pamäti potrebu 

zabezpečiť, aby najzraniteľnejší príjemcovia neboli pripravení o zdroje a aby sa zdroje 
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využívali čo najúčinnejšie; 

22. odporúča, aby Komisia podporila členské štáty v rozvoji inovačných opatrení 

a programov, ktoré členským štátom pomôžu lepšie využívať EGF. 
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