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9.1.2019 A8-0445/97 

Pozmeňujúci návrh  97 

Marian Harkin 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0445/2018 

Maria Arena 

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) 

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

 

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 

(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 vystúpenie Spojeného 

kráľovstva z Európskej únie alebo 

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 
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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. 

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. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0445/98 

Pozmeňujúci návrh  98 

Marian Harkin 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0445/2018 

Maria Arena 

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) 

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) 

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 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, vystúpenie Spojeného 

kráľovstva z Európskej únie, prechod na 

nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú 

dôsledkom digitalizácie alebo 

automatizácie. Osobitný dôraz sa kladie na 

opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac 

znevýhodneným skupinám. 

Or. en 

 

 


