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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. upozorňuje, že sociálna politika a politika zamestnanosti spadajú pod vnútroštátne 
právomoci, ktoré sú koordinované prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie 
a ktoré využívajú všetky možné synergie s cieľom zaručiť pozitívny rozvoj Únie 
v kontexte globalizácie a zdôrazniť problém sociálneho a pracovného začlenenia 
v členských štátoch; pripomína taktiež, že Európsky fond na prispôsobenie sa 
globalizácii (EGF) je nástroj, ktorý bol zriadený na podporu tohto cieľa a na pomoc 
zamestnancom v prípade hromadného prepúšťania; 

2. žiada pridelenie rozpočtových prostriedkov na platby z rozpočtového riadku EGF 
najneskôr od budúceho finančného rámca s cieľom zjednodušiť používanie a skrátiť 
lehoty spracovania spisov, aby sa tým zvýšila účinnosť v prospech prepustených 
zamestnancov, a zabezpečiť štandardný priebeh postupov; 

3. vyzýva členské štáty, aby do prípravy žiadostí od začiatku zapájali sociálnych 
partnerov; 

4. žiada členské štáty, aby zriadili komunikačnú a administratívnu štruktúru EGF na 
vnútroštátnej úrovni v spojení so všetkými zúčastnenými stranami a aby si na 
európskej úrovni vymieňali najlepšie postupy, čo umožní rýchle a účinné uplatnenie 
EGF v prípade hromadného prepúšťania;

5. pripomína, že nariadenie (ES) č. 1927/2006 umožňuje členským štátom predkladať 
spoločné žiadosti o pomoc z EGF, ak dotknutí pracovníci v jednej zemepisnej oblasti 
alebo danom odvetví nie sú sústredení v jednom členskom štáte;

6. vyzýva členské štáty, aby k pomoci prepusteným pracovníkom, najmä v prípadoch 
hromadného prepúšťania, pristupovali individuálne s cieľom zlepšiť šance 
zamestnancov na trhu práce, ktorý prechádza hĺbkovou reštrukturalizáciou; odporúča 
členským štátom, aby na tento účel zabezpečili intenzívnejšiu výmenu najlepších 
postupov, a to využívaním programu Progress; 

7. vyzýva členské štáty, aby využívali EGF na realizáciu európskych cieľov, na 
presadzovanie nových kompetencií pre nové zamestnania a na podporu celoživotného 
vzdelávania, aby tak zamestnanci mohli rozvíjať svoju kariéru a prispievať k 
zvyšovaniu konkurencieschopnosti Únie v kontexte globalizácie; 

8. pripomína podnikom, že ich úlohou je urobiť všetko preto, aby zamestnanci mohli od 
samého začiatku svojej nezamestnanosti uplatňovať získané skúsenosti, s cieľom 
zabezpečiť, že ich rekvalifikácia bude čo najkonkrétnejšia a čo najrýchlejšia a že si 
nájdu stabilné a perspektívne pracovné miesto;
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9. konštatuje výrazné rozdiely medzi žiadosťami vyplývajúce z rozdielnej situácie 
v jednotlivých členských štátoch;  žiada preto Komisiu, aby vypracovala návrh 
zameraný na väčšiu flexibilitu kritérií poskytovania pomoci pre jednotlivé členské 
štáty v snahe lepšie ich prispôsobiť vnútroštátnym hospodárskym špecifikám, pričom 
posúdi možnosť rozšíriť referenčné obdobie a okruh zariadení;

10. žiada Komisiu, aby predchádzala narúšaniu hospodárskej súťaže tým, že bude 
podporovať zjednotenie povinností podnikov v prípadoch prepúšťania v rámci Únie; 

11. vyzýva Komisiu, aby vo svojej výročnej správe predložila štatistické údaje o účinnosti 
EGF a vzdelávacích stratégiách v súvislosti s návratom do zamestnania; 

12. žiada Komisiu o uverejnenie údajov o efektívnom využívaní EGF v záujme riadneho 
finančného hospodárenia EÚ, aby tak Parlament mohol vykonávať následnú kontrolu.  


