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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Bez nároku na hĺbkové hodnotenie globalizácie ako takej je nesporné, že prináša okrem
pozitívneho prínosu i negatívne javy. Na ne sa, pochopiteľne, usiluje reagovať aj EÚ. Napriek 
mnohým uskutočňovaným krokom sa nedarí pomocou niektorých existujúcich opatrení a 
politík celkom eliminovať nepriaznivé vplyvy. Aj keď možno súhlasiť s názorom, že 
najefektívnejšou reakciou na otrasy v štruktúre svetového obchodu a ich dosah na pracujúcich
sú proaktívne kroky, ako napríklad investície do tvorby nových pracovných miest, podpory a 
povzbudenia podnikania, výraznejšieho financovania vedy a výskumu, zvyšovania flexibility 
na pracovnom trhu a tým vytvárania podmienok pre celkové zvýšenie európskej
konkurencieschopnosti, je napriek tomu možné privítať návrh na zriadenie Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). A to hneď z niekoľkých dôvodov.

Ak je jedným zo zámerov Komisie vyslať pozitívny signál, že sa Európske orgány a členské 
štáty Únie chcú podieľať na riešení problémov spojených so zmenami v medzinárodnom 
obchode a ich dosahom na pracujúcich, potom je možné túto snahu podporiť. Samozrejme, s 
vedomím toho, že možnosti EGF sú do určitej miery obmedzené a navyše za podmienky, že je 
potrebné stanoviť kritériá a pravidlá pre tento fond transparentne a čo najjednoduchšie tak, 
aby aj pri svojom obmedzenom význame mal aspoň určitý efekt. Navyše treba mať na zreteli i 
nemálo faktorov, ktoré ovplyvňujú vyznenie účinku EGF a jeho vnímanie. Napríklad rovnosť
prístupu, rovnaké podmienky a šance pre všetky členské štáty (malé i veľké), možnosť
čerpania prostriedkov v prípade problémov nielen veľkých, ale predovšetkým malých a 
stredných podnikov, na ktoré výkyvy dopadajú najviac a ktoré pritom tvoria absolútnu
prevahu a základ štruktúry zamestnávateľov v EÚ.

Týmito a ďalšími hľadiskami sú teda motivované navrhované zmeny a úpravy pôvodného 
textu, ktorý v rámci projektu EGF predložila Komisia.
Sporným bodom sú najmä kvalifikačné kritériá pre čerpanie z EGF. Návrh Komisie 
vzbudzuje obavy z možnosti porušenia princípu rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na 
veľkosť členských štátov EÚ a tiež na veľkosť podnikov, ktoré by mali mať možnosť čerpať
príspevky z EGF. Treba mať napríklad na pamäti, že 99 % spoločností v Európe sú malé a 
stredné podniky (SME) a 92 % z nich má menej než 10 zamestnancov. Z tohto pohľadu sa
teda javí ako žiaduce upraviť podmienku o aplikácii EGF pre podniky s najmenej 1 000 
pracovníkmi. Spoločne s ďalšími kritériami by potom fond bol len veľmi ťažko prístupný tiež
pre malé členské štáty EÚ, ktoré už svoje výhrady dali v diskusiách najavo.

Rovnako sporným je aj princíp uplatnenia EGF v prípade presunov výroby do tretích krajín. 
Skutočnosť, že by sa fond nevzťahoval na prípady straty pracovných miest v rámci EÚ, i keď
je tu rovnaký dosah presunov z dôvodu hľadania výhodnejších výrobných podmienok, by 
viedla k budovaniu niekoľkých „vrstiev“ nezamestnaných. Navyše s pripravovaným ďalším 
rozšírením EÚ (najskôr o Bulharsko a Rumunsko) by sa problém ešte prehlboval. Je tu aj
riziko, že sa podniky budú radšej usilovať o presúvanie výroby mimo EÚ, čo určite nepatrí k 
záujmom Únie. 
Ak má byť EGF fondom rýchlej reakcie na nepredvídateľné a náhle ekonomické zmeny, 
potom by mali byť kritériá jednoduché a proces schvaľovania i čerpania prostriedkov čo 
najkratší. Tieto zásady sa do návrhu Komisie zapracovávajú veľmi ťažko, no napriek tomu
niektoré navrhované úpravy výboru ITRE smerujú práve týmto smerom.
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Podľa názoru predkladateľa správy musí byť dôležitou súčasťou procesu vytvárania i
následného využívania EGF aktívna spoluúčasť – okrem zamestnávateľov a inštitúcií 
jednotlivých členských štátov aj zo strany sociálnych partnerov. Po konzultáciách by ich 
stanoviská mali byť zahrňované do rozhodovacieho procesu. Zvýšenú pozornosť treba 
venovať skupine pracovníkov, ktorá sa vzhľadom na vyšší vek stretáva s väčšími problémami
na trhu práce, tým skôr, že táto skupina sa v EÚ stále rozširuje. Ľudia vo veku približne 50 
rokov len ťažko hľadajú zamestnanie a platí to v rovnakej miere aj pre zmeny pracovného 
zaradenia. Podľa názoru predkladateľa však nie je správne stanovovať presnú hranicu 50 
rokov, pretože spektrum problémov so zmenou či stratou zamestnania sa týka ľudí vo väčšom 
vekovom rozpätí okolo tejto hranice. Navyše sa tu premietajú i špecifiká rôznych profesií, kde 
sa veková hranica tzv. starších a menej potrebných pracovníkov oproti bežnému poňatiu
znižuje. Zmenou pôvodného návrhu sa snaží text zahrnúť tiež okolnosti národných úprav,
napríklad pre odchody do dôchodku.

Dôležitou podmienkou pre existenciu a uplatňovanie EGF musia potom byť podľa
presvedčenia predkladateľa stanoviská výboru ITRE komplexné a objektívne zhodnotenia
účinnosti tohto nástroja vo vzťahu k pôvodnému zámeru a prípadné úpravy kritérií (vrátane
výšky rozpočtu) na základe získaných skúseností tak, aby sa EGF nestal iba formálnou,
administratívne náročnou záležitosťou bez potrebného efektu pre členské štáty EÚ a ich 
obyvateľov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

(2) V rámci EGF by sa mala poskytovať
špecifická jednorazová podpora na 
uľahčenie opätovného vstupu pracovníkov 
do zamestnania v oblastiach alebo v 
sektoroch, ktoré trpia šokom vyvolaným 
závažným narušením ekonomiky.

(2) V nadväznosti na uznesenie
Európskeho parlamentu z dňa 5. júla 2006 
o politickom rámci na posilnenie
spracovateľského priemyslu EÚ – cesta k 
integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej
politike, ktoré privítalo zriadenie EGF a 
požadovalo, aby sa EGF zameral na 
poskytovanie pomoci pri hľadaní nového 
zamestnania pracovníkom prepusteným v 
dôsledku globalizácie, by sa v rámci EGF

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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mala poskytovať špecifická jednorazová 
podpora na uľahčenie opätovného vstupu 
pracovníkov do zamestnania v oblastiach 
alebo v sektoroch, ktoré trpia šokom 
vyvolaným závažným narušením 
ekonomiky.

Odôvodnenie

Európsky parlament pri hlasovaní dňa 4. júla 2006 o správe „Politický rámec na posilnenie 
spracovateľského priemyslu EÚ – cesta k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike“
(spravodajca Joan Calabuig Rull) prijal v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 33 
formuláciu : EP... „víta“ vznik EGF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 2, úvodná časť

Finančný príspevok z EGF sa poskytuje v 
prípade, že veľké štrukturálne zmeny v 
usporiadaní svetového obchodu vedú 
k závažnému narušeniu ekonomiky, najmä k 
značnému nárastu dovozu do EÚ alebo k 
postupnému znižovaniu podielu EÚ na trhu 
v danom sektore, či k premiestneniu do 
tretích krajín, s týmito dôsledkami: 

Finančný príspevok z EGF sa poskytuje v 
prípade, že veľké štrukturálne zmeny v 
usporiadaní svetového obchodu vedú k 
závažnému narušeniu ekonomiky, najmä k 
značnému nárastu dovozu do EÚ alebo k 
postupnému znižovaniu podielu EÚ na trhu 
v danom sektore, či k premiestneniu do 
tretích krajín či do iného členského štátu 
EÚ, kde sú nižšie náklady na pracovnú
silu, s týmito dôsledkami:

Odôvodnenie

Pôvodné kritérium by mohlo povzbudzovať spoločnosti na premiestňovanie aktivít do tretích 
krajín namiesto do členských štátov EÚ, čo je v rozpore s politikou EÚ. Podmienka pomoci 
iba pri premiestnení mimo EÚ by mohla vyvolávať pocit nespravodlivého zaobchádzania s 
pracovníkmi prepustenými v dôsledku premiestnenia alebo reštrukturalizácie v rámci EÚ. 
Kritérium by malo odrážať existujúcu disproporciu v ekonomickej vyspelosti členských štátov
EÚ aj s ohľadom na pripravované ďalšie rozšírenie Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 2 bod a)

(a) najmenej 1 000 prepustených 
pracovníkov v jednom podniku, vrátane 
pracovníkov prepustených u jeho 
dodávateľov alebo u nadväzujúcich 
výrobcov, v regióne, v ktorom je 

(a) najmenej 250 prepustených pracovníkov 
v jednom podniku, vrátane pracovníkov 
prepustených u jeho dodávateľov alebo u 
nadväzujúcich výrobcov alebo u 
poskytovateľov služieb tomuto podniku, v 
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nezamestnanosť meraná na úrovni NUTS III 
vyššia ako v EÚ alebo ako národný priemer,

regióne, v ktorom je nezamestnanosť meraná 
na úrovni NUTS III vyššia ako v EÚ alebo 
ako národný priemer,

Odôvodnenie

Podmienka 1 000 prepustených pracovníkov sa javí ako ťažko splniteľná v prípade, že chceme 
zachovať rovnosť prístupu ohľadne malých a stredných podnikov. Toto kritérium je takisto 
príliš limitujúce aj pre menšie členské štáty EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2 bod b)

(b) najmenej 1 000 prepustených 
pracovníkov v období šiestich mesiacov v 
jednom podniku alebo vo viacerých 
podnikoch v jednom sektore, merané na 
úrovni NACE 2, čo predstavuje najmenej 
1 % zamestnanosti v regióne meranej 
na úrovni NUTS II.

(b) najmenej 500 prepustených pracovníkov 
v období šiestich mesiacov v jednom 
podniku alebo vo viacerých podnikoch v 
jednom sektore, merané na úrovni NACE 2, 
čo predstavuje najmenej 0,5 %
zamestnanosti v regióne meranej na úrovni 
NUTS II.

Odôvodnenie

Podmienka 1 000 prepustených pracovníkov sa javí ako ťažko splniteľná v prípade, že chceme 
zachovať rovnosť prístupu ohľadne malých a stredných podnikov. Toto kritérium je takisto 
príliš limitujúce aj pre menšie členské štáty EÚ. Prostriedky z EGF by mali predovšetkým 
pomáhať pri riešení situácie v oblastiach najviac postihnutých nezamestnanosťou tak, aby sa
neprehlbovali rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 bod a)

(a) aktívnych opatrení trhu práce, akými sú 
pomoc pri hľadaní zamestnania, poradenstvo 
týkajúce sa povolania, vzdelávanie a 
odborné vzdelávanie prispôsobené 
jednotlivcovi vrátane vedomostí v oblasti 
IKT, pomoc pri strate zamestnania 
a podpora podnikania alebo pomoc 
na vykonávanie samostatnej zárobkovej 
činnosti;

(a) aktívnych opatrení trhu práce, akými sú 
pomoc pri hľadaní zamestnania, poradenstvo 
týkajúce sa povolania, vzdelávanie,
zvyšovanie kvalifikácie a odborné 
vzdelávanie prispôsobené jednotlivcovi 
vrátane vedomostí v oblasti IKT, pomoc pri 
strate zamestnania a podpora podnikania 
alebo pomoc na vykonávanie samostatnej 
zárobkovej činnosti vrátane ich 
sprievodných opatrení;
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Odôvodnenie

Je dôležité, aby aktívne opatrenia boli realizované spolu so sprievodnými formami pomoci, 
ako napríklad starostlivosť o deti pri vzdelávaní a odbornom vzdelávaní pracovníkov, čo sa
týka najmä žien a osamelých rodičov. Zvýšenie kvalifikácie je potom často jednoduchšie a 
môže byť aj menej nákladné než rekvalifikácia a napríklad v technických odboroch sa na 
pracovnom trhu požaduje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 bod b)

(b) osobitných časovo obmedzených 
doplnkov k príjmu pre zamestnaných, akými 
sú príspevky na hľadanie zamestnania, 
príspevky na mobilitu, príspevky na podporu 
príjmu jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú 
vzdelávacích aktivít a dočasné doplnky k 
mzde pracovníkov vo veku najmenej 50 
rokov, ktorí sú pripravení s nižšou mzdou 
opätovne vstúpiť na trh práce.

(b) osobitných časovo obmedzených 
doplnkov k príjmu pre zamestnaných, akými 
sú príspevky na hľadanie zamestnania, 
príspevky na mobilitu, príspevky na podporu 
príjmu jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú 
vzdelávacích aktivít, a dočasné doplnky k 
mzde starších pracovníkov pri zohľadnení 
profesijných a národných špecifík.

Odôvodnenie

Zamestnanci by nemali byť motivovaní k návratu na trh práce za nižšie mzdy výmenou za 
dočasné doplnky k mzde, ktoré neriešia perspektívu v dlhšom časovom horizonte. Nemala by 
byť stanovená presná veková hranica (50 rokov), pretože pracovníci sa dostávajú do 
problémov s uplatnením sa na trhu práce v širšom vekovom rozpätí v závislosti od 
profesijných a národných špecifických podmienok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 5 odsek 1

1. Členské štáty predkladajú Komisii žiadosť 
o príspevok z EGF v lehote 10 týždňov odo 
dňa splnenia podmienok mobilizácie EGF, 
ktoré sú stanovené v článku 2.

1. Členské štáty po splnení podmienok 
mobilizácie EGF stanovených v článku 2 
bezodkladne informujú Komisiu a potom
predkladajú Komisii žiadosť o príspevok z 
EGF v lehote 10 týždňov odo dňa splnenia 
podmienok mobilizácie EGF, ktoré sú 
stanovené v článku 2.

Odôvodnenie

Uvedená zmena má zrýchliť prípravu a následne aj umožniť rýchlejšie uplatnenie EGF v 
súlade so zámerom, že EGF je prostriedkom rýchlej reakcie na otrasy spôsobené celkovými 
zmenami v štruktúre svetového obchodu. Okrem toho poskytne lepší prehľad o potrebe 
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finančných prostriedkov, ktoré bude treba z EGF uvoľniť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 5 odsek 2 bod f)

(f) Postupy konzultovania sociálnych 
partnerov;

(f) Postupy konzultovania sociálnych 
partnerov a ich stanoviská;

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena posilňuje úlohu sociálnych partnerov, ich zainteresovanosť, ale aj
spoluzodpovednosť v rozhodovacích procesoch spojených s rozdeľovaním prostriedkov z 
EGF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 6 odsek 2

2. Pomoc z EGF dopĺňa činnosti členských 
štátov na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni.

2. Pomoc z EGF dopĺňa činnosti členských 
štátov na vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni, ako aj štrukturálnu pomoc 
z iných finančných nástrojov Spoločenstva.

Odôvodnenie

Pôvodne navrhované znenie nedostatočne odráža zámer, aby EGF bol doplnkom existujúcich 
politík a finančných nástrojov Spoločenstva, ktorých cieľom je reagovať na vývoj svetovej
ekonomiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 8 odsek 1

1. Z podnetu Komisie a maximálne do výšky 
0,35 % finančných zdrojov, ktoré sú 
v danom roku k dispozícii, sa EGF môže 
použiť na financovanie aktivít v oblasti 
monitorovania, informácií, administratívnej 
a technickej podpory, auditu, kontroly 
a hodnotenia, ktoré sú potrebné na 
implementáciu tohto nariadenia.

1. Z podnetu Komisie a maximálne do výšky 
0,30 % finančných zdrojov, ktoré sú v 
danom roku k dispozícii, sa EGF môže 
použiť na financovanie aktivít v oblasti 
monitorovania, informácií, administratívnej 
a technickej podpory, auditu, kontroly a 
hodnotenia, ktoré sú potrebné na 
implementáciu tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Navrhovaná suma sa javí ako neprimerane vysoká v porovnaní so skutočnosťou, že v prípade
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štrukturálnych fondov je výška technickej pomoci EK na nasledujúce obdobie stanovená na 
0,25 % a v prípade Fondu solidarity na 0,20 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 10 odsek 1

1. Komisia na základe posúdenia 
vykonaného podľa článku 5 ods. 5 čo 
najrýchlejšie určí výšku sumy prípadného 
finančného príspevku, ktorá sa má 
poskytnúť v rámci dostupných zdrojov, 
pričom vezme do úvahy najmä počet 
prepustených pracovníkov, navrhované 
činnosti a odhadované náklady.
Suma nesmie prekročiť 50 % celkových 
odhadovaných nákladov, ktoré sú uvedené 
v článku 5 ods. 2 písm. d).

1. Komisia na základe posúdenia 
vykonaného podľa článku 5 ods. 5 čo 
najrýchlejšie, najneskôr však do 6 týždňov
od prijatia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti
uvedené v čl. 5 ods. 2, určí výšku sumy 
prípadného finančného príspevku, ktorá sa 
má poskytnúť v rámci dostupných zdrojov, 
pričom vezme do úvahy najmä počet 
prepustených pracovníkov, navrhované 
činnosti a odhadované náklady.
Suma nesmie prekročiť 70 % celkových 
odhadovaných nákladov, ktoré sú uvedené 
v článku 5 ods. 2 písm. d).

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že ide o pomoc EÚ členským štátom pri riešení naliehavých prípadov 
týkajúcich sa následkov náhlych zmien v štruktúre svetového obchodu, nemusí byť vždy,
predovšetkým v malých členských krajinách, dostatok okamžite použiteľných rozpočtových 
prostriedkov na spolufinancovanie. Stanovenie najskoršieho termínu pre rozhodnutie Komisie 
má za cieľ urýchliť proces prerokovania žiadostí o príspevok z EGF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 12 odsek 2

2. Rozpočtovému orgánu predkladá
Komisia návrhy v sériách.
K 1. júlu zostáva každý rok k dispozícii 
najmenej jedna štvrtina ročnej maximálnej 
sumy EGF, aby sa zabezpečili potreby, ktoré 
vzniknú do konca roka. 

2. V odôvodnených prípadoch môže
Komisia rozpočtovému orgánu predkladať
návrhy v sériách.
K 1. septembru zostáva každý rok k 
dispozícii najmenej jedna štvrtina ročnej 
maximálnej sumy EGF, aby sa zabezpečili 
potreby, ktoré vzniknú do konca roka.

Odôvodnenie
Predkladanie návrhov v sériách bez udania dôvodu môže spôsobiť zbytočné zdržovanie
procesu schvaľovania a následného poskytnutia finančnej pomoci, čo je v rozpore so
zameraním EGF ako prostriedku rýchlej reakcie na vzniknuté zmeny v štruktúre svetového 
obchodu. Posun termínu na 1. septembra by mal zabezpečiť dostatok prostriedkov pre
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čerpanie z EGF aj na konci kalendárneho roku. 
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