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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o financovaní a fungovaní Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii
(2010/2072(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom 
hospodárení1 (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 
z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii2

(nariadenie EGF),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 z 18. júna 
2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje 
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii3,

– so zreteľom na svoje uznesenia týkajúce sa návrhov rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 
Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, ktoré boli prijaté od 
23. októbra 2007 dodnes4,

– so zreteľom na oznámenia Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 2. júla 20085 a z 
28. júla 20096 týkajúce sa činností Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v 
rokoch 2007 a 2008,

– so zreteľom na článok 48 a článok 119 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a 
sociálne veci a Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0000/2010),

A. keďže s cieľom zmierniť negatívne dôsledky globalizácie pre pracovníkov, ktorí sa stali 
obeťami hromadného prepúšťania, a vyjadriť solidaritu s týmito pracovníkmi Európska 
únia vytvorila Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len EGF), aby 
poskytla finančnú podporu personalizovaným programom opätovného začlenenia 
pracovníkov do trhu práce; keďže EGF má k dispozícii prostriedky, ktorých výška 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 406, 30. 12. 2006, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 26.
4 Prijaté texty z 25. 3. 2010 (P7_TA-PROV(2010)0071 a P7_TA-PROV(2010)0070), 9. 3. 2010 (P7_TA-
PROV(2010)0044, P7_TA-PROV(2010)0043 a P7_TA-PROV(2010)0042), 16. 12. 2009 (P7_TA-
PROV(2009)0107), 25. 11. 2009 (TA-PROV(2009)0087), 20. 10. 2009 (P7_TA(2009)0049), 15. 9. 2009 
(P7_TA(2009)0009), 5. 5. 2009 (P6_TA(2009)0339), 18. 11. 2008 (P6_TA(2008)0536), 21. 10. 2008 
(P6_TA(2008)0490), 10. 4. 2008 (P6_TA(2008)0114), 12. 12. 2007 (P6_TA(2007)0602) a 23. 10. 2007 
(P6_TA(2007)0443).
5 KOM(2008) 421 v konečnom znení.
6 KOM(2009) 394 v konečnom znení.
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nesmie presiahnuť sumu 500 miliónov EUR ročne, ktorá sa čerpá buď z akejkoľvek 
rezervy existujúcej v rámci stropu celkových výdavkov predchádzajúceho roka, alebo zo 
zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov s 
výnimkou tých, ktoré súvisia s okruhom 1b finančného rámca, 

B. keďže s cieľom reagovať na zvýšenie nezamestnanosti v dôsledku hospodárskej a 
finančnej krízy a zobrať si ponaučenie zo skúseností získaných v rokoch 2007 a 2008 
Európska únia zmenila v júni 2009 pravidlá využívania prostriedkov z EGF; keďže táto 
zmena spočívala v dočasnom rozšírení rozsahu pôsobnosti EGF, v zmiernení a spresnení 
intervenčných kritérií, v dočasnom zvýšení miery spolufinancovania a v predĺžení 
obdobia, počas ktorého môžu členské štáty využívať finančné príspevky z tohto fondu,

C. keďže vyhodnotenie rozpočtových prostriedkov uvoľnených z EGF medzi rokom 2007 a 
koncom prvého polroku 2009 poukazuje na nedostatky pôvodného nariadenia, pričom sa 
pre 18 žiadateľov sa čerpalo z teoreticky prístupných 1,5 miliardy EUR iba 80 miliónov 
EUR v prospech 24 431 pracovníkov z 8 členských štátov; keďže tieto nedostatky sa 
zároveň prejavili v obrovskej nerovnosti zistenej medzi úrovňou pôvodne vyčlenených a 
skutočne použitých prostriedkov, pričom v prvých 11 prípadoch bolo dodatočne 
vrátených 24,8 milióna EUR, t. j. 39,4 % uvoľnených prostriedkov1,

D. keďže napriek tomu, že doposiaľ nie je možné vyhodnotiť fungovanie EGF s ohľadom na 
revidované nariadenie, v prípade žiadostí predložených od mája 2009, o ktorých sa má 
ešte rozhodnúť alebo ktoré sa už realizujú, sa už teraz konštatovalo rýchlejšie čerpanie 
prostriedkov z EGF, čo potvrdzuje vhodnosť zavedených zmien; keďže sa tak medzi 
májom 2009 a aprílom 2010 zvýšil počet predložených žiadostí z 18 na 42, výška 
požadovaných príspevkov z 80 na 197 miliónov EUR, počet žiadajúcich členských štátov 
z 8 na 17, pričom počet pracovníkov, ktorým sa má poskytnúť pomoc, sa takmer 
zdvojnásobil (ďalších 36 712 pracovníkov) a príslušné hospodárske odvetvia sa do 
značnej miery diverzifikovali,

E. keďže však 10 členských štátov doteraz nevyužilo prostriedky z EGF; keďže sumy 
uvoľnených prostriedkov sú naďalej oveľa nižšie než sumy disponibilných prostriedkov a 
keďže väčšina žiadostí sa týka regiónov, ktorých HDP na obyvateľa je vyšší ako priemer 
Európskej únie a ktorých miera nezamestnanosti je relatívne nízka; a keďže z toho možno 
vyvodiť záver, že napriek dôležitým zmenám pôvodného nariadenia majú tieto zmeny 
malý význam vzhľadom na zvyšovanie počtu hromadných prepúšťaní, ktoré bolo 
zaznamenané v posledných rokoch,

F. keďže zvýšenie prahu spolufinancovania z 50 % na 65 % pri príležitosti revízie z júna 
2009 je jedným z faktorov, ktorým by sa dalo vysvetliť zvýšenie počtu žiadostí 
týkajúcich sa regiónov, ktoré spadajú pod cieľ Konkurencieschopnosť; keďže však táto 
zmena nemala podobný multiplikačný účinok v regiónoch spadajúcich pod cieľ 
Konvergencia,

G (nouveau). keďže nízka miera čerpania prostriedkov z EGF v najchudobnejších regiónoch 
EÚ je spojená buď s rozdielnymi národnými stratégiami v závislosti od príslušných mier 

                                               
1 Údaje, ktoré boli k dispozícii k 30. aprílu 2010.
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spolufinancovania z ESF a EGF, alebo s ťažkosťami pri ďalšej realizácii žiadostí pred 
prijatím rozhodnutia na európskej úrovni;

H. keďže napriek spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 
17. júla 2008, v ktorom vyzývajú na čo najrýchlejšiu a najúčinnejšiu finančnú podporu z 
EGF, predstavuje trvanie postupu od okamihu hromadného prepúšťania do dňa, keď sa 
poskytne pomoc z EGF v prospech žiadajúceho členského štátu, naďalej približne 12 až 
17 mesiacov a keďže toto trvanie sčasti vysvetľuje rozdiel medzi počtom pracovníkov, 
pre ktorých bola pomoc z EGF požadovaná, a počtom pracovníkov, ktorým bola pomoc 
poskytnutá,

I. keďže návrh medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu1 mení postup mobilizácie EGF iba okrajovo 
tým, že stanovuje v súlade s obvyklou praxou nezáväzný charakter trojstranného postupu; 
keďže táto zmena nie je vhodná na to, aby vyriešila ťažkopádnosť a zdĺhavosť postupu, 

J. keďže podľa správy Komisie o fungovaní MID o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení2 je nutnosť prijímania osobitného rozhodnutia dvoch zložiek 
rozpočtového orgánu týkajúceho sa mobilizácie EGF jedným z faktorov, ktoré tento 
postup spomaľujú,

K. keďže 27 rozhodnutí prijatých medzi rokom 2007 a aprílom 2010 bolo vo všetkých 
prípadoch pozitívnych a vo svojom rozsahu v súlade s návrhmi Komisie, a to aj vtedy, 
keď Európsky parlament vyslovil pochybnosti o ich správnosti3,

L. keďže ťažkosti, ktorým čelia pracovné trhy väčšiny členských štátov, majú okrem 
cyklického rozmeru súvisiaceho s hospodárskou a finančnou krízou aj štrukturálnu 
povahu, na ktorú reagujú európske a vnútroštátne plány obnovy iba čiastočne; keďže z 
toho dôvodu má tendencia zvyšovania počtu žiadostí o poskytnutie prostriedkov z EGF 
takisto trvalý charakter,

1. domnieva sa, že pridaná hodnota EGF ako nástroja sociálnej politiky Európskej únie 
spočíva v osobitnej a presne cielenej finančnej podpore personalizovaných programov 
rekvalifikácie a opätovného profesijného začlenenia pracovníkov, ktorí sa stali obeťami 
hromadného prepúšťania v odvetviach alebo regiónoch postihnutých vážnymi 
hospodárskymi a sociálnymi otrasmi; 

2. zastáva názor, že stále rastúci počet žiadostí o poskytnutie prostriedkov z EGF a ťažkosti 
spojené s uplatňovaním postupu mobilizácie fondu a čerpania prostriedkov si vyžadujú 
rýchle zmeny príslušných procesných a rozpočtových ustanovení; žiada preto Komisiu, 
aby predložila svoje hodnotenie v polovici obdobia ešte pred 30. júnom 2011 a aby k 
nemu pripojila návrh na revíziu nariadenia o EGF s cieľom zmierniť najvypuklejšie 
nedostatky fondu pred skončením platnosti súčasného finančného výhľadu;

3. vyzýva Komisiu, aby zhodnotila poskytnuté príspevky najmä na základe týchto hľadísk: 
                                               
1 KOM(2010) 73 z 3. marca 2010.
2 KOM(2010) 185 z 27. apríla 2010.
3 Pozri EGF/2009/008 - DELL.
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opätovné začlenenie príjemcov pomoci do trhu práce; zistený rozdiel medzi počtom 
žiadateľov, ktorým sa má poskytnúť pomoc, a počtom pracovníkov, ktorým bola pomoc 
skutočne poskytnutá; existujúce odchýlky, pokiaľ ide o vynaložené finančné prostriedky 
na jedného pracovníka v jednotlivých členských štátoch, a odôvodnenie týchto odchýlok; 
dodržiavanie požiadavky nediskriminácie podľa zmluvných podmienok prepustených 
pracovníkov; postupy sociálnej konzultácie, ktoré boli alebo neboli využité pri príprave 
žiadostí, a kontrola ich uplatňovania; a postupy na kontrolu vyplácania príspevkov a 
úhrad požadovaných od členských štátov; vyzýva Komisiu, aby výsledky tohto 
hodnotenia zohľadnila vo svojom návrhu na revíziu nariadenia;

4. zastáva názor, v rámci revízie nariadenia by sa mali zohľadniť výsledky hodnotenia 
týkajúceho sa fungovania EGF, ako aj získané skúsenosti, a zahrnúť opatrenia, ktoré by 
umožnili výrazne skrátiť trvanie postupu mobilizácie fondu; 

5. domnieva sa však, že čas potrebný na mobilizáciu EGF možno skrátiť o 50 % a že na 
tento účel by žiadosti o mobilizáciu mali pripravovať členské štáty bezprostredne po 
oznámení úmyslu hromadného prepúšťania, a nie až po jeho realizácii, a to s cieľom 
skrátiť lehotu 10 týždňov, ktorú majú k dispozícii na predloženie žiadosti, keď sú splnené 
intervenčné kritériá; domnieva, že členské štáty by mali predkladať žiadosť vo svojom 
jazyku a v jednom z pracovných jazykov európskych inštitúcií, aby útvar Komisie 
poverený vyhodnotením žiadosti mohol začať bezodkladne konať, že Komisia by mala 
posilniť ľudské zdroje, ktoré poveruje preskúmaním žiadostí predkladaných členskými 
štátmi, a že by mala prísne dodržiavať lehotu 15 dní medzi prijatím rozhodnutia o 
mobilizácii fondu a vyplatením finančného príspevku členskému štátu;

6. zaväzuje sa, že zjednoduší svoj rozhodovací proces, pričom predpokladá, že o návrhoch 
Komisie predložených pred koncom mesiaca, pokiaľ proti nim Výbor pre rozpočet alebo 
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci nevznesie námietky, sa prijme rozhodnutie na 
nasledujúcej plenárnej schôdzi, a to v prípade potreby súhrnne, ako sa výslovne stanovuje 
v nariadení o zriadení EGF;

7. domnieva sa, že tieto okamžité opatrenia na zjednodušenie a zmiernenie postupu 
mobilizácie EGF by sa do nariadenia mohli začleniť pri jeho revízii, ak to bude možné 
odôvodniť dovtedy získanými skúsenosťami;

8. zastáva názor, že okrem zdokonalenia postupu je potrebné predĺžiť až do konca 
súčasného viacročného finančného rámca platnosť odchýlky zavedenej v júni 2009 
s cieľom pomôcť pracovníkom, ktorí prišli o prácu v dôsledku hospodárskej a finančnej 
krízy, a zvýšiť mieru spolufinancovania z 50 % na 65 %, pokiaľ príčiny, ktoré 
odôvodňovali ich schválenie, ešte zďaleka nezanikli; zastáva tiež názor, že je potrebné, 
aby sa na regióny spadajúce v rámci ESF pod cieľ Konvergencia uplatňovala v rámci 
EGF miera spolufinancovania 75 %, aby sa obmedzilo existujúce zvýhodnenie v 
prospech ESF;

9. želá si, aby sa od budúceho finančného výhľadu EGF považoval za stály fond, ktorý by 
mal k dispozícii viazané aj výdavkové rozpočtové prostriedky, namiesto toho, aby závisel 
od nevyčerpania alebo nedostatočného využitia rozpočtových prostriedkov 
z predchádzajúcich rozpočtových rokov;
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10. zdôrazňuje, že transformácia EGF na trvalý nástroj podpory aktívnych opatrení pri 
hľadaní zamestnania by bola prejavom politickej vôle vybudovať európsky sociálny 
pilier, ktorý by dopĺňal sociálne politiky členských štátov a umožnil obnoviť európsky 
prístup v oblasti odbornej prípravy; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba zachovať 
nezávislosť EGF od ESF a od európskych programov celoživotného vzdelávania, pokiaľ 
sa má EGF zameriavať na využitie schopností každého pracovníka, ktorému bola 
poskytnutá pomoc, a nie na riešenie starostí podnikov alebo na poskytovanie 
horizontálnych služieb vzdelávacím zariadeniam;

11. žiada Komisiu, aby zlepšila podávanie správ o čerpaní prostriedkov z EGF tým, že 
podstatne rozšíri obsah svojich každoročných oznámení a že bude Európskemu 
parlamentu pravidelne poskytovať informácie o tom, ako členské štáty tieto finančné 
príspevky využívajú; žiada tiež, aby v prípade, že Komisia bude poverená rozhodovacím 
postupom v rámci budúceho finančného výhľadu, bola jej výročná správa o poskytovaní 
prostriedkov z EGF predkladaná každý polrok;

12. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto iniciatívna správa vychádza po viac než troch rokoch poskytovania prostriedkov 
z EGF podľa nariadenia z 20. decembra 20061, ktoré bolo podstatne zmenené a doplnené 
nariadením z 18. júna 20092. Správa vychádza zo skúseností získaných počas tohto obdobia a 
zo stanoviska národných expertov, ktorí boli vypočutí 28. apríla 2010, pričom podáva bilanciu 
financovania a fungovania fondu pred revíziou jeho právneho základu a po nej. Zohľadňuje 
štrukturálny rast nezamestnanosti a množiace sa prípady hromadného prepúšťania v 
Európskej únii a odporúča premenu fondu na trvalý nástroj solidarity s pracovníkmi, ktorí sa 
stali obeťami hromadného prepúšťania, a to od budúceho finančného výhľadu. Obsahuje 
návrh, aby sa v kratšom časovom horizonte uskutočnili zmeny menšieho rozsahu s cieľom 
odstrániť najvypuklejšie nedostatky fondu. Niektoré z týchto návrhov na zmenu možno ihneď 
uplatniť, ďalšie bude potrebné zohľadniť v revízii nariadenia o EGF, ktorá nadviaže na jeho 
hodnotenie v polovici obdobia. Na tento účel sa od Komisie požaduje, aby vykonala toto 
hodnotenie ešte pred 31. júlom 2011.

Prístup, ktorého zhrnutie je uvedené vyššie, vychádza z podrobnej analýzy právnych 
podmienok mobilizácie EGF (1) a skutočného čerpania prostriedkov z tohto fondu za obdobie 
medzi rokom 2007 a aprílom 2010 (2). 

I. PODMIENKY MOBILIZÁCIE EGF

 Vecné podmienky 

Pôvodne bolo jediným cieľom EGF zmierňovať negatívne dôsledky globalizácie na 
najzraniteľnejších a najmenej kvalifikovaných pracovníkov v niektorých odvetviach, ktorí 
strácajú zamestnanie v dôsledku veľkých zmien v oblasti svetového obchodu vedúcich 
k vážnym hospodárskym otrasom. Od júna 2009 sa oblasť pôsobnosti fondu rozšírila na 
pracovníkov, ktorí prichádzajú o prácu priamo v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy, a to 
v prípade žiadostí, ktoré sú predkladané v období medzi 1. májom 2009 a 31. decembrom 
2011.

Je potrebné revidovať cieľ EGF s ohľadom na štrukturálny rast nezamestnanosti a množiace sa 
prípady hromadného prepúšťania v Európskej únii? Je odchýlka zavedená v júni 2009 
postačujúca na riešenie krízy?

Členské štáty môžu žiadať o poskytnutie príspevku z EGF, ak je splnené jedno z týchto troch 
intervenčných kritérií: 

– najmenej 500 prepúšťaných pracovníkov (1 000 pracovníkov pred rokom 2009) v období 
štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte, pričom tento počet môže 
zahŕňať pracovníkov prepúšťaných u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov (článok 2 

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje 

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii.
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii.
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písm. a)1);
– najmenej 500 prepúšťaných pracovníkov (1 000 pracovníkov pred rokom 2009) v období 
deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom 
regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II (článok 2 písm. b)4); 

– prepustenia, ktoré majú závažný vplyv na zamestnanosť a miestne hospodárstvo, aj keď 
predchádzajúce kritériá nie sú splnené, na malých trhoch práce alebo za výnimočných, riadne 
zdôvodnených okolností (článok 2 písm. c)4). 

Je zníženie prahovej hodnoty z 1 000 na 500 zamestnancov dostatočné? Sú lehoty a zemepisné 
parametre vhodné pre výpočet prepúšťania zamestnancov?

EGF sa podieľa na financovaní aktívnych opatrení trhu práce, ktoré sú súčasťou 
koordinovaného súboru personalizovaných služieb určených na opätovné začlenenie 
pracovníkov, ktorí sú prepúšťaní, do trhu práce. Tieto aktívne opatrenia zahŕňajú napríklad 
pomoc pri hľadaní zamestnania, odbornú prípravu, príspevky na mobilitu, ako aj opatrenia na 
stimulovanie znevýhodnených alebo starších pracovníkov týkajúce sa ich zotrvania alebo 
opätovného vstupu na trh práce. Z EGF sa však nefinancujú pasívne opatrenia sociálnej 
ochrany. 

Ako zachovať inovatívny prístup EGF zameraný na využitie schopností a želaní každého 
pracovníka, ktorému bola poskytnutá pomoc, a napomáhať pritom jeho rozšírenie na ďalšie 
nástroje?

Príspevok poskytovaný z EGF má dopĺňať akcie vykonávané členskými štátmi, a nie 
ich nahrádzať. Na základe tejto požiadavky komplementárnosti bola stanovená maximálna 
miera spolufinancovania na úrovni 50 % nákladov na predpokladané opatrenia, pričom táto 
miera sa v roku 2009 v prípade žiadostí predkladaných do 31. decembra 2011 zvýšila na 
65 %. 

Je dočasné zvýšenie miery spolufinancovania z EGF postačujúce?

Opatrenia v rámci EGF sa musia koordinovať s opatreniami ostatných politík 
Európskej únie. Táto požiadavka koordinácie sa prejavuje zákazom spolufinancovať 
akékoľvek náklady na opatrenia, ktoré patria do iných finančných nástrojov Spoločenstva. V 
tejto súvislosti je dôležité, aby členské štáty dbali predovšetkým o to, aby sa opatreniam 
podporovaným z EGF neposkytoval aj finančný príspevok z ESF, keďže jednou zo zásad ESF 
je „zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov a flexibility trhu práce“2.

Dodržiava sa v plnej miere požiadavka koordinácie?

 Procesné podmienky 

EGF má k dispozícii prostriedky, ktorých výška nesmie presiahnuť ročnú sumu 500 
miliónov EUR, ktorá sa čerpá buď z akejkoľvek rezervy existujúcej v rámci stropu celkových 
výdavkov predchádzajúceho roka, alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov 
                                               
1 Články, na ktoré sa odkazuje, sú články nariadenia č. 1927/2006.
2 Rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti.
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z predchádzajúcich dvoch rokov s výnimkou tých, ktoré súvisia s okruhom 1b finančného 
rámca. 

Viazané rozpočtové prostriedky sa vložia do všeobecného rozpočtu Európskej únie 
ako pridelené prostriedky (rozpočtový riadok 40 02 43) prostredníctvom bežného 
rozpočtového postupu, hneď ako Komisia zistí dostatočné rezervy a/alebo zrušené záväzky. 
Zodpovedajúcu sumu výdavkových rozpočtových prostriedkov možno vložiť do rezervy, 
vybrať z rozpočtových položiek s nedostatočnou mierou čerpania alebo zapísať do 
rozpočtového riadku pre EGF (04 05 01). 

Má byť EGF aj naďalej fondom bez finančných prostriedkov?

Postup mobilizácie EGF má štyri fázy:

– členský štát podá Komisii žiadosť o finančný príspevok z EGF do 10 týždňov po dátume, ku 
ktorému boli splnené podmienky na intervenciu z EGF, pričom túto žiadosť možno neskôr 
doplniť; 
– Komisia žiadosť preskúma a konzultuje o nej s členským štátom, potom sa v prípade 
potreby začne rozpočtový postup prostredníctvom predloženia návrhu rozhodnutia o 
mobilizácii EGF, v ktorom sa stanoví suma finančného príspevku, ktorý sa má poskytnúť, a 
predloží sa žiadosť o presun sumy tohto príspevku;
– obe zložky rozpočtového orgánu preskúmajú návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF a 
žiadosť o presun a potom v prípade potreby nasleduje ich prijatie so zmenami a doplneniami 
alebo bez nich;

– v zásade do 15 dní po tom, ako rozpočtový orgán prijme rozhodnutie o mobilizácii EGF, sa 
jednorazovo vyplatí finančný príspevok pridelený členskému štátu.

Je stále nevyhnutné, rozpočtový orgán prijímal rozhodnutie o mobilizácii na základe jednotlivých 
prípadov? Sú stanovené lehoty nevyhnutné a/alebo dodržiavané? Ako by členské štáty mohli 
lepšie predvídať výsledok skúmania žiadostí, ktoré vykonáva Komisia? 

Postup čerpania prostriedkov z EGF možno rozdeliť do troch fáz:
– členský štát použije finančný príspevok v lehote 24 mesiacov odo dňa podania žiadosti 
alebo odo dňa začatia prijatých opatrení, pokiaľ sa tieto opatrenia začali v lehote 3 mesiacov 
odo dňa podania žiadosti (pred rokom 2009: 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti);

– do 6 mesiacov odo dňa ukončenia lehoty na čerpanie predloží členský štát správu o 
realizovaní finančného príspevku;

– Komisia ukončí poskytovanie finančného príspevku do 6 mesiacov od doručenia správy o 
jeho realizovaní. 

Je predĺženie lehoty, počas ktorej môžu členské štáty čerpať finančný príspevok, na dvojnásobné 
obdobie postačujúce? Je postup kontroly čerpania finančného príspevku, ktorú vykonáva 
Komisia, optimálny? 

II. MOBILIZÁCIA EGF V OBDOBÍ MEDZI ROKOM 2007 A APRÍLOM 2010



PR\820695SK.doc 11/17 PE442.889v02-00

SK

 Analýza rozhodnutí a žiadostí týkajúcich sa mobilizácie EGF

Počet žiadostí a požadovaných príspevkov sa sústreďuje do obmedzeného počtu členských 
štátov bez toho, aby súvisel s rozdielmi v bohatstve a miere nezamestnanosti v jednotlivých 
štátoch:

V období medzi rokom 2007 a aprílom 2010 bolo prijatých 27 rozhodnutí o 
mobilizácii EGF a predložených 58 žiadostí, ktoré boli prijaté. Uvedené rozhodnutia sa týkajú 
13 členských štátov a žiadosti sa týkajú 17 členských štátov. 10 členských štátov teda 
neprejavilo o tieto prostriedky záujem, alebo ich nemohlo čerpať. 

5 členských štátov, ktoré predložili žiadosti o najvyššie sumy príspevkov (Francúzsko, 
Taliansko, Španielsko, Írsko, Nemecko), požiadalo o približne 70 % z celkového objemu 
požadovaných prostriedkov, zatiaľ čo 5 členských štátov, ktoré predložili žiadosti o najnižšie 
sumy príspevkov (Česká republika, Poľsko, Malta, Fínsko, Litva), požiadalo o približne 2 % z 
tejto celkovej sumy. 

Rozhodnutia o mobilizácii EGF sa týkali regiónov na úrovni NUTS II, v ktorých 
priemerná hodnota HND na obyvateľa predstavuje 109,3 % priemernej hodnoty Európskej 
únie a v ktorých priemerná miera nezamestnanosti dosahuje iba 5,9 %1.

Comparaison des demandes et des contributions 
demandées (2007-avril 2010)
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1 Zdroj: Eurostat – údaje za rok 2007, pokiaľ ide o HND na obyvateľa, a za rok 2008, pokiaľ ide o mieru 
nezamestnanosti.
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Prečo majú z EGF prospech predovšetkým regióny, ktorých HDP na obyvateľa je vyšší než 
priemer Európskej únie a ktorých miera nezamestnanosti je relatívne nízka, a ako možno túto 
nerovnosť napraviť? 

Počet žiadostí a požadovaných príspevkov vedie k rastúcej mobilizácii, ktorá však zostáva 
obmedzená vzhľadom na sumu disponibilných prostriedkov: 

Pred revíziou z júna 2009 bolo prijatých iba 16 rozhodnutí v prospech 8 členských 
štátov, pričom bolo celkovo uvoľnených 80 miliónov EUR.

Porovnanie údajov za niekoľko rozpočtových rokov však ukazuje, že došlo k nárastu 
miery čerpania prostriedkov, čo súvisí najmä so zmiernením podmienok poskytovania 
prostriedkov z EGF v roku 2009 a s hospodárskou a finančnou krízou. Miera čerpania 
prostriedkov sa zvýšila z 3,7 % v roku 2007 (18,6 milióna EUR) na 9,8 % v roku 2008 (49 
miliónov EUR) a na 10,5 % v roku 2009 (52 miliónov EUR). Zdá sa, že táto tendencia by v 
roku 2010 mala pokračovať. V období medzi júnom 2009 a aprílom 2010 bolo prijatých, 
preskúmaných alebo podaných 42 žiadostí, ktoré sa týkali 36 712 nových pracovníkov a 
ďalších 9 členských štátov, pričom tieto žiadosti predstavovali celkovú sumu 197 miliónov 
EUR. 

Má značný nárast počtu žiadostí a požadovaných príspevkov trvalý charakter, a ak áno, ako si 
túto situáciu možno vysvetľovať a ako ju účinne riešiť?

Príspevky požadované na jedného pracovníka sa v jednotlivých členských štátoch značne 
líšia: 

Prijaté rozhodnutia sa týkajú 29 292 prepustených pracovníkov a na základe podaných 
žiadostí je potrebné poskytnúť pomoc 54 867 pracovníkom. 

Požadovaný príspevok predstavuje priemerne 5 253 EUR na jedného pracovníka. Existuje 
pomer približne 1 ku 40 medzi najnižším (511 EUR)1 a najvyšším požadovaným príspevkom 
na jedného pracovníka (22 031 EUR)2.

                                               
1 EGF/2010/010, Unilever (Česká republika).
2 EGF/2010/007, Štajersko – Dolné Rakúsko (Rakúsko).
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Comparaison des travailleurs à aider et des contributions 
par travailleur demandées (2007-avril 2010)
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Sú existujúce rozdiely súm vynaložených na jedného pracovníka v jednotlivých členských štátoch 
plne odôvodnené, a ak nie, ako ich možno odstrániť?

Žiadosti o mobilizáciu EGF vychádzajú zo súboru intervenčných kritérií, ale v nevyváženom 
pomere:

Členské štáty sa odvolávajú na intervenčné kritérium podľa článku 2 písm. b) nariadenia o 
EGF v 57,7 % prípadov, na kritérium podľa článku 2 písm. a) v 36,5 % prípadov a na 
kritérium podľa článku 2 písm. c) v 5,8 % prípadov. Iba jeden členský štát (Litva) využil 
každé z troch intervenčných kritérií aspoň v jednej zo svojich žiadostí.

Od júna 2009 sa členské štáty odvolávajú na intervenčné kritérium podľa článku 2 písm. b) 
častejšie než v predchádzajúcom období (v 60 % posudzovaných žiadostí oproti 50 %).
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Critères d'intervention invoqués (2007-avril 2010)
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Ako si možno vysvetľovať rozdiely zistené medzi členskými štátmi v súvislosti s využívaním 
kritérií?

Príspevky poskytované z EGF sa týkajú iba niekoľkých hospodárskych odvetví, aj keď sa 
tieto odvetvia začínajú postupne diverzifikovať:

Zatiaľ čo 16 rozhodnutí prijatých podľa pôvodného nariadenia sa týkalo výhradne odvetvia 
textilného priemyslu (50 %), automobilového priemyslu (31 %) a mobilných telefónov 
(19 %), žiadosti predložené podľa zmeneného a doplneného nariadenia už zahŕňali aj nové 
odvetvia, ako je strojárstvo, elektronika, tlač a stavebníctvo. 

Secteurs à aider au titre des demandes (2007-avril 2010) 
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Dajú sa zistené rozdiely medzi jednotlivými odvetviami vždy odôvodniť hľadiskami spojenými s 
globalizáciou alebo krízou?

 Analýza postupu mobilizácie EGF a čerpania prostriedkov z tohto fondu
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Hoci EGF doteraz nedisponuje vlastnými výdavkovými rozpočtovými prostriedkami, situácia
by sa od roku 2011 mohla zmeniť: 

Všetky výdavkové rozpočtové prostriedky, ktoré boli uvoľnené na záväzky, sa získali z 
rozpočtových položiek, v prípade ktorých sa dalo predpokladať nedostatočné čerpanie. 
Potreby boli pokryté do výšky 97,6 % z rozpočtových riadkov súvisiacich s ESF a zostávajúce 
prostriedky sa získali z rozpočtového riadku Spravodlivosť v trestných a civilných veciach. 
Hoci sa teda ešte nevyužila možnosť zapísať do rezervy výdavkové rozpočtové prostriedky 
popri viazaných rozpočtových prostriedkoch, v návrhu rozpočtu na rok 2011 sa už prvýkrát 
počíta s pridelením výdavkových rozpočtových prostriedkov do rozpočtového riadku pre EGF 
vo výške 50 miliónov EUR. 

Aké dôsledky bude mať zapísanie výdavkových rozpočtových prostriedkov do rozpočtového 
riadku pre EGF, pokiaľ ide o lehoty týkajúce sa čerpania prostriedkov?

Postup mobilizácie EGF trvá príliš dlho, čo negatívne ovplyvňuje jeho účinnosť a význam pre 
členské štáty: 

Obdobie, ktoré uplynie medzi predložením žiadosti o príspevok z EGF a vyplatením 
poskytnutého finančného príspevku, trvá v priemere 9 mesiacov. 

Uvedené obdobie možno rozčleniť takto:
– 6 mesiacov od predloženia žiadosti členským štátom dovtedy, kým Komisia prijme návrh 
rozhodnutia o mobilizácii EGF;
– 2 mesiace odvtedy, keď Komisia prijme návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF, do jeho 
prijatia rozpočtovým orgánom;
– 1 mesiac a jeden týždeň odvtedy, keď rozpočtový orgán prijme rozhodnutie o mobilizácii 
EGF, do vyplatenia finančného príspevku Komisiou1.

Atraktivitu EGF pre členské štáty negatívne ovplyvňuje skutočnosť, že tieto štáty predbežne 
financujú aktívne opatrenia trhu práce bez toho, aby poznali výsledok postupu. To sčasti 
vysvetľuje zistené rozdiely medzi počtom pracovníkov, pre ktorých bola pomoc z EGF 
požadovaná, a počtom pracovníkov, ktorým bola pomoc poskytnutá, pretože prepustení 
pracovníci sa môžu rozhodnúť, že opustia trh práce, alebo že si počas tohto obdobia znovu 
nájdu iné zamestnanie. V extrémnom prípade môžu tieto rozdiely donútiť členské štáty, aby 
vrátili poskytnuté príspevky v plnej výške, pokiaľ už následne nie je splnené kritérium počtu 
pracovníkov. 

Ako skrátiť trvanie postupu mobilizácie EGF, aby sa stal pre členské štáty atraktívnejším?

                                               
1 Celková lehota a lehota na vyplatenie poskytnutého príspevku sa týka iba 15 prvých rozhodnutí o mobilizácii 

EGF, keďže nie sú k dispozícii informácie týkajúce sa neskorších rozhodnutí. Dve ďalšie lehoty boli 
vypočítané na základe všetkých prijatých rozhodnutí.
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STANOVISKO VÝBORU PRE HOSPODÁRSKE A MENOVÉ VECI


