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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V oznámení Komisie „Nové zručnosti 
pre nové pracovné miesta: predvídanie 
a zosúlaďovanie potrieb trhu práce 
a zručností“1 a v „spoločných zásadách 
flexiistoty“ prijatých Európskou radou 
14. decembra 2007 sa zdôrazňuje cieľ 
podpory neustálej prispôsobivosti 
a zamestnateľnosti pracovníkov 
prostredníctvom lepších vzdelávacích 
príležitostí na všetkých úrovniach a 
stratégií rozvoja zručností reagujúcich na 
potreby hospodárstva.

(3) Nízka miera čerpania z Európskeho 
fondu na prispôsobenie sa globalizácii (z 
ročnej dotácie vo výške 500 miliónov EUR 
sa využilo iba 65 214 850 EUR 
v roku 2007 a 14 624 972 EUR 
v roku 2008) poukazuje na potrebu 
preskúmať niektoré aspekty fondu, aby sa 
zabezpečilo splnenie jeho cieľov.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V oznámení Komisie „Nové zručnosti 
pre nové pracovné miesta: predvídanie 
a zosúlaďovanie potrieb trhu práce 
a zručností“ a v „spoločných zásadách 
flexiistoty“ prijatých Európskou radou 
14. decembra 2007 sa zdôrazňuje cieľ 
podpory neustálej prispôsobivosti 

(3) V oznámení Komisie „Nové zručnosti 
pre nové pracovné miesta: predvídanie 
a zosúlaďovanie potrieb trhu práce 
a zručností“ sa zdôrazňuje cieľ podpory 
zamestnateľnosti pracovníkov 
prostredníctvom lepších vzdelávacích 
príležitostí na všetkých úrovniach a 

                                               
1 KOM(2008) 868.
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a zamestnateľnosti pracovníkov 
prostredníctvom lepších vzdelávacích 
príležitostí na všetkých úrovniach a 
stratégií rozvoja zručností reagujúcich na 
potreby hospodárstva.

prostredníctvom stratégií rozvoja zručností,
ktoré reagujú na potreby hospodárstva a 
spoločnosti súvisiace s ekologickou 
reštrukturalizáciou a umožňujú 
pracovníkom vyzdvihnúť ich schopnosť 
zastávať tzv. ekologické pracovné miesta.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Najnovšie ekonomické predpovede 
poukazujú na zásadný nárast miery 
nezamestnanosti v EÚ, ktorý by mohol 
mať vážne sociálne dôsledky vo viacerých 
regiónoch EÚ, najmä v oblastiach so 
zraniteľnejšími hospodárskymi 
štruktúrami. 

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Iuliu Winkler

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Rozšírenie oblasti pôsobnosti EGF je 
záväzkom solidarity, ktorého cieľom je 
zmiernenie hlavného dosahu celosvetovej 
hospodárskej a finančnej krízy na 
možnosti zabezpečiť trvalo udržateľný 
rozvoj regiónov a zabrániť prehlbovaniu 
rozdielov medzi nimi.

Or. en
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Odôvodnenie

Zmena a doplnenie nariadenia o EGF v zmysle tohto návrhu v mimoriadnom kontexte 
celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy umožňuje, aby Spoločenstvo posilnilo svoju 
sociálnu a hospodársku súdržnosť a ďalej presadzovalo vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj 
regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 1
Nariadenie (ES) č. 1927/2006
Článok 1  odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„1a. Odchylne od odseku 1 sa z EGF 
poskytuje podpora aj pracovníkom 
prepusteným v dôsledku celosvetovej 
finančnej a hospodárskej krízy za 
predpokladu, že žiadosti spĺňajú kritériá 
stanovené v článku 2 a), b) alebo c).

„1a. Z EGF sa poskytuje podpora aj 
pracovníkom prepusteným v dôsledku
finančných a hospodárskych kríz za 
predpokladu, že žiadosti spĺňajú kritériá 
stanovené v článku 2 a), b) alebo c).“

Táto výnimka sa vzťahuje na všetky 
žiadosti predložené pred 31. decembrom 
2010.“

Or. pt

Odôvodnenie

Návrh Komisie ustanovuje možnosť ďalšej revízie intervenčných kritérií fondu s cieľom
zabezpečiť, aby mohol neprestajne poskytovať pomoc pracovníkom zasiahnutým 
hospodárskou a finančnou krízou. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je 
začleniť toto opatrenie do fondu a predísť tak ďalším zmenám a doplneniam. Táto potreba 
vyplýva z predpokladaného nárastu miery nezamestnanosti v Európskej únii a nadmerne 
obmedzujúcich kritérií fondu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 2
Nariadenie (ES) č. 1927/2006
Článok 2  odsek 2  uvádzacia veta
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finančný príspevok z EGF sa 
poskytuje v prípade, že veľké 
štrukturálne zmeny v usporiadaní 
svetového obchodu vedú k 
závažnému narušeniu 
hospodárstva, najmä k 
podstatnému nárastu dovozu do 
Európskej únie alebo k rýchlemu 
znižovaniu podielu EÚ na trhu v 
určitom sektore, či k 
premiestneniu hospodárskych 
činností 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 
hospodárstva, najmä k 
podstatnému nárastu dovozu do 
Európskej únie alebo k rýchlemu 
znižovaniu podielu EÚ na trhu v 
určitom sektore či k premiestneniu 
hospodárskych činností do tretích 
krajín alebo medzi členskými 
štátmi, s týmito dôsledkami:

Or. pt

Odôvodnenie

Podmieňovanie poskytovania pomoci premiestnením mimo EÚ považujú za nespravodlivé 
pracovníci, ktorí stratili prácu v dôsledku premiestnenia alebo reštrukturalizácie v rámci EÚ. 
Cieľom návrhu je preto napraviť túto nespravodlivosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Elisabeth Schroedter

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 2
Nariadenie (ES) č. 1927/2006
Článok 2  odsek 2  uvádzacia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finančný príspevok z EGF sa poskytuje v 
prípade, že veľké štrukturálne zmeny 
v usporiadaní svetového obchodu vedú k 
závažnému narušeniu hospodárstva, najmä 
k podstatnému nárastu dovozu do 
Európskej únie alebo k rýchlemu 
znižovaniu podielu EÚ na trhu v určitom 
sektore, či k premiestneniu hospodárskych 
činností 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 hospodárstva, najmä 
k podstatnému nárastu dovozu do 
Európskej únie alebo k rýchlemu 
znižovaniu podielu EÚ na trhu v určitom 
sektore či k premiestneniu hospodárskych 
činností do tretích krajín, ktoré si následne 
vyžaduje reštrukturalizáciu na základe 
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ekologických potrieb, s týmito dôsledkami:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 2
Nariadenie (ES) č. 1927/2006
Článok 2  odsek 2  písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) najmenej 500 prepúšťaných pracovníkov 
v období deviatich mesiacov, najmä 
v malých a stredných podnikoch, v divízii 
NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch 
susediacich regiónoch na úrovni NUTS II.

b) najmenej 500 prepúšťaných pracovníkov 
v období dvanástich mesiacov, najmä 
v malých a stredných podnikoch, v divízii 
NACE 2, alebo viac, pokiaľ sú v 
rovnakom odvetví výroby, v jednom 
regióne alebo v dvoch susediacich 
regiónoch na úrovni NUTS II, alebo

Or. pt

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zachovať možnosť, aby fond mohli 
využívať stovky pracovníkov z rôznych podnikov (väčšinou mikropodnikov alebo malých 
a stredných podnikov) z rovnakého odvetvia výroby, ktoré môžu patriť do jednej alebo 
viacerých divízií NACE 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Iosif Matula

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 2
Nariadenie (ES) č. 1927/2006
Článok 2  odsek 2  písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) najmenej 500 prepúšťaných pracovníkov 
v období deviatich mesiacov, najmä 
v malých a stredných podnikoch, v divízii 

b) najmenej 500 prepúšťaných pracovníkov 
v období deviatich mesiacov, najmä 
v malých a stredných podnikoch, v divízii 
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NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch 
susediacich regiónoch na úrovni NUTS II.

NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch 
susediacich regiónoch z rovnakého 
členského štátu alebo zo susediacich 
členských štátov na úrovni NUTS II, alebo

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa súdržnosť regiónov zabezpečila na úrovni Spoločenstva, a nielen 
na vnútroštátnej úrovni. Považujeme za dôležité, aby sa v prípade, že sa v susediacich 
regiónoch zaznamená vysoká miera nezamestnanosti v rovnakej oblasti, využil EGF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Iosif Matula

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 2
Nariadenie (ES) č. 1927/2006
Článok 2  odsek 2  písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) zároveň miestne orgány podporujú 
monitorovanie a informačné kampane s 
cieľom identifikovať nové pracovné 
príležitosti a možnosti odbornej 
rekvalifikácie v závislosti od osobitných 
potrieb každého regiónu.

Or. en

Odôvodnenie

Vždy je veľmi dôležité neprestajne monitorovať počet prepúšťaných pracovníkov a usilovať sa 
identifikovať nové pracovné príležitosti na regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Monica Giuntini

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 2
Nariadenie (ES) č. 1927/2006
Článok 2  odsek 2  pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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Na účely stanovenia počtu prepúšťaných 
pracovníkov v zmysle písmen a), b) a c) 
prvého odseku možno prepustenie 
považovať za uskutočnené od podania 
individuálnej výpovede zo strany 
zamestnávateľa, ktorou ukončuje pracovný 
pomer prepúšťaného pracovníka, alebo od 
momentu ukončenia pracovného pomeru 
de facto pred uplynutím doby, na ktorú bol 
uzavretý, z dôvodov, ktoré sa netýkajú 
príslušného jednotlivého pracovníka. V 
každom prípade musí byť zvolená jedna 
z dvoch možností a zvolená možnosť sa 
musí uviesť v žiadosti.“ Článok 5 sa mení a 
dopĺňa takto: V odseku 2 sa písmeno a) 
nahrádza týmto: „a) V každom prípade 
musí byť zvolená jedna z dvoch možností a 
zvolená možnosť sa musí uviesť v 
žiadosti.“

Na účely stanovenia počtu štrukturálne 
prebytočných pracovných miest
v zmysle písmen a), b) a c) prvého odseku 
možno vznik štrukturálneho prebytku 
počítať od podania individuálnej výpovede 
zo strany zamestnávateľa, ktorou ukončuje 
pracovný pomer prepúšťaného pracovníka, 
alebo od momentu ukončenia pracovného 
pomeru de facto pred uplynutím doby, na 
ktorú bol uzavretý, z dôvodov, ktoré sa 
netýkajú príslušného jednotlivého 
pracovníka. V každom prípade musí byť 
zvolená jedna z dvoch možností a zvolená 
možnosť sa musí uviesť v žiadosti.“ 
Článok 5 sa mení a dopĺňa takto: V odseku 
2 sa písmeno a) nahrádza týmto: „a) V 
každom prípade musí byť zvolená jedna z 
dvoch možností a zvolená možnosť sa musí 
uviesť v žiadosti.“

Or. it

Odôvodnenie

Cieľom reformy fondu je uľahčiť jeho využívanie. Pojem „štrukturálny prebytok“ umožňuje 
rozšíriť oblasť pôsobnosti fondu na kategórie pracovníkov, ktorí by podľa osobitných 
vnútroštátnych právnych predpisov nespĺňali kritériá na získanie pomoci, hoci ich v minulosti 
spĺňali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 4
Nariadenie (ES) č. 1927/2006
Článok 8 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Z podnetu Komisie a s výhradou limitu 
0,35 % maximálnej sumy, ktorá je 
k dispozícii pre EGF v danom roku, sa 
EGF môže použiť na financovanie aktivít v 
oblasti prípravy, monitorovania, 
informácií, tvorby vedomostnej základne 
relevantnej pre poskytovanie podpory 
z EGF, administratívnej a technickej 

1. Z podnetu Komisie a s výhradou limitu 
0,15 % maximálnej sumy, ktorá je 
k dispozícii pre EGF v danom roku, sa 
EGF môže použiť na financovanie aktivít v 
oblasti prípravy, monitorovania, 
informácií, tvorby vedomostnej základne 
relevantnej pre poskytovanie podpory 
z EGF, administratívnej a technickej 
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podpory, auditu, kontroly a hodnotenia, 
ktoré sú potrebné na vykonávanie tohto 
nariadenia. 

podpory, auditu, kontroly a hodnotenia, 
ktoré sú potrebné na vykonávanie tohto 
nariadenia. 

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 5
Nariadenie (ES) č. 1927/2006
Článok 10 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„1. Komisia na základe posúdenia 
vykonaného podľa článku 5 ods. 5, a najmä 
vzhľadom na počet pracovníkov, ktorým je 
potrebné poskytnúť podporu, navrhované 
činnosti a odhadované náklady čo 
najrýchlejšie zhodnotí a navrhne výšku 
prípadného finančného príspevku, ktorý 
možno poskytnúť v rámci dostupných 
zdrojov. Suma nesmie presiahnuť 75 %
celkových odhadovaných nákladov 
uvedených v článku 5 ods. 2 písm. d).“

„1. Komisia na základe posúdenia 
vykonaného podľa článku 5 ods. 5, a najmä 
vzhľadom na počet pracovníkov, ktorým je 
potrebné poskytnúť podporu, navrhované 
činnosti a odhadované náklady čo 
najrýchlejšie zhodnotí a navrhne výšku 
prípadného finančného príspevku, ktorý 
možno poskytnúť v rámci dostupných 
zdrojov. Suma nesmie presiahnuť 85 %
celkových odhadovaných nákladov 
uvedených v článku 5 ods. 2 písm. d).“

Or. pt

Odôvodnenie

Vzhľadom na problémy, ktoré sa vyskytli vo viacerých členských štátoch v súvislosti 
s úhradou nákladov na akcie a opatrenia zamerané na podporu pracovníkov, je dôležité 
zvýšiť mieru spolufinancovania Spoločenstva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 5a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1927/2006
Článok 12 - odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Článok 12 ods. 1 sa nahrádza takto: 

„1. Maximálna výška celkových výdavkov 
v rámci EGF sa zvyšuje na 
1 miliardu EUR ročne v bežných cenách.“

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 6
Nariadenie (ES) č. 1927/2006
Článok 13 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„2. Členský štát, resp. členské štáty 
vykonajú všetky oprávnené činnosti, ktoré 
sú súčasťou koordinovaného súboru 
personalizovaných služieb, do 24 mesiacov 
odo dňa predloženia žiadosti podľa článku 
5.“

„2. Členský štát, resp. členské štáty 
vykonajú všetky oprávnené činnosti, ktoré 
sú súčasťou koordinovaného súboru 
personalizovaných služieb, do 30 mesiacov 
odo dňa predloženia žiadosti podľa článku 
5.“

Or. pt

Odôvodnenie

V záujme lepšieho a účinnejšieho vykonávania akcií a opatrení týkajúcich sa jednotlivých 
žiadostí by sa príslušná lehota mala predĺžiť na 30 mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 7
Nariadenie (ES) č. 1927/2006
Článok 20 - odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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7. Do článku 20 sa za prvý 
pododsek vkladá nový pododsek:

„Na návrh Komisie môže 
Európsky parlament a Rada 
preskúmať toto nariadenie 
vrátane dočasnej výnimky 
stanovenej v článku 1 ods. 1a.

vypúšťa sa

Or. pt

Odôvodnenie

Návrh Komisie ustanovuje možnosť ďalšej revízie intervenčných kritérií fondu s cieľom 
zabezpečiť, aby mohol neprestajne poskytovať pomoc pracovníkom zasiahnutým 
hospodárskou a finančnou krízou. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je 
začleniť toto opatrenie do fondu a predísť tak ďalším zmenám a doplneniam. Táto potreba 
vyplýva z predpokladaného nárastu miery nezamestnanosti v Európskej únii a nadmerne 
obmedzujúcich kritérií fondu.
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