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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Ako upozornil Výbor pre regionálny rozvoj vo svojom stanovisku z roku 2006, globalizácia 
hospodárskych činností a obchodu priniesla európskemu trhu mnoho výhod, pokiaľ ide o mo
žnosti výberu, konkurenčné ceny, technologické inovácie a postupný posun od 
postindustriálnej spoločnosti k rannému štádiu vedomostnej spoločnosti. Cenou za tento 
priaznivý vývoj je však vysoký stupeň fluktuácie a neistoty na trhu práce, ktorý spôsobuje 
koncentráciu veľkých skupín nezamestnaných v oblastiach, ktoré boli v minulosti vysoko 
produktívnymi priemyselnými centrami a regiónmi. Tento vývoj je sprevádzaný poklesom 
relatívneho bohatstva pracovníkov, keďže spoločnosti sa premiestnili do regiónov, ktoré 
poskytujú nižšie náklady na pracovnú silu, fiškálne alebo iné výhody. Fenomén premiest
ňovania nie je nový. Jeho výskyt sa však rozšíril z vnútroštátnej a medziregionálnej úrovne na 
globálnu úroveň, čo podnietilo Komisiu, aby navrhla vytvorenie Európskeho fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii, aby sa pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie z dôvodu tohto 
premiestnenia, ponúkol určitý stupeň finančnej pomoci.

Ako Komisia upozornila vo svojom odôvodnení, doposiaľ nepoznaná finančná kríza a 
hospodársky pokles, ktoré od roku 2007 postihli vo väčšom alebo menšom rozsahu svetové 
hospodárstvo, bude mať za následok rozsiahle prepúšťanie pracovníkov.

Z tohto dôvodu, ak má byť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii efektívnym 
nástrojom na zmierňovanie následkov krízy, je viac ako žiaduce, aby sa tomuto fondu pridelilo 
viac finančných prostriedkov, a aby sa pre tento fond vyčlenila rozpočtová položka v rámci 
príslušnej rozpočtovej kapitoly.

Komisia upozorňuje, že základným zmyslom globalizačného fondu je vyjadrovať solidaritu s 
pracovníkmi, ktorí prišli o svoje zamestnanie v dôsledku hospodárskych otrasov spôsobených 
globálnymi udalosťami. V opačnom prípade by dochádzalo k vážnemu narušeniu zásad 
vnútorného trhu, ktoré neumožňujú úpravu motivovanú len udalosťami vyskytujúcimi sa vnútri 
Spoločenstva. 

Návrh Komisie je vysoko technickej povahy a je výsledkom hĺbkových konzultácií s expertmi 
členských štátov, sociálnymi partnermi a inými zainteresovanými stranami v roku 2008. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko schvaľuje najmä niektoré návrhy na zmenu 
nariadenia o EGF, napríklad urýchlenie a zlepšenie prístupu k fondom, zníženie hranice 
prepustených pracovníkov z 1000 na 500, zaradenie pracovníkov prepustených pred začiatkom 
referenčného obdobia medzi pracovníkov oprávnených na podporu z EGF a predĺženie 
obdobia na poskytovanie podpory z EGF z 12 na 24 mesiacov.

Efektívnosť tohto nástroja bude spočívať v jeho uplatňovaní, odsek 2 písm. a) zmeneného a 
doplneného článku 5 bude kľúčovou podmienkou jeho úspechu, keďže sú v ňom upravené 
pravidlá a povinnosť preukázať príčinnú súvislosť medzi príslušným prepúšťaním pracovníkov 
a buď veľkými svetovými štrukturálnymi zmenami, alebo finančnou a hospodárskou krízou. Je 
potrebné opatrenie, ktoré jasne odlíši tieto nepredpovedateľné udalosti od tých, ktoré sú 
jasným výsledkom zlého riadenia alebo nekompetentných činností zamestnávateľa. Je jasné, že 
stanovenie tohto povinného prepojenia nebude jednoduché, a môže otvoriť nové cesty k 
neoprávneným žiadostiam. V zmysle uvedeného spravodajkyňa výboru požiadaného o 
stanovisko vyjadruje svoju plnú podporu ustanoveniam nového článku 8, ktorý za určitých 
podmienok umožňuje, aby sa prostriedky EGF použili na financovanie aktivít v oblasti 
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prípravy, monitorovania, technickej podpory, auditu a kontroly.

Výbor pre regionálny rozvoj vo svojom stanovisku z roku 2006 navrhol, aby sa v článku 2 
písm. b) obdobie, počas ktorého sa vyskytol minimálny počet prepustených zamestnancov, 
predĺžilo na 12 mesiacov. Je jasné, že následky globalizácie, najmä tie, ktoré boli spôsobené 
hospodárskym poklesom, potrebujú dlhší čas, aby sa prejavili v štruktúre odvetvia alebo 
miestneho hospodárstva. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko opätovne predkladá 
tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pričom je presvedčená, že v súvislosti s navrhovaným 
rozšírením je v plnej miere odôvodnený .

Komisia navrhuje, aby sa do článku 20 vložil nový pododsek, ktorý umožní Európskemu 
parlamentu a Rade preskúmať na návrh Komisie nariadenie vrátane dočasnej výnimky. Verím, 
že je potrebné vykonať takéto preskúmanie, a preto som zodpovedajúcim spôsobom zmenila a 
doplnila toto ustanovenie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Nariadenie 1927/2006
Článok 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, alebo

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

Or. en

Odôvodnenie

Následky opísané v úvodnom odseku článku 2, ktoré spôsobuje globalizácia pracovníkom v 
postihnutých odvetviach, sú veľmi často rozložené v dlhom časovom úseku, a preto ich nie je 
možné zhodnotiť za krátke obdobie deviatich mesiacov. Tieto následky by sa dali náležite 
vyhodnotiť, keby sa príslušné obdobie predĺžilo na 12 mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
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Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Nariadenie 1927/2006
Článok 20 – nový pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Komisia predloží najneskôr 1. apríla 2011 
správu o hodnotení vplyvu a účinnosti 
ustanovení o dočasnej výnimke stanovenej 
v článku 1 ods. 1a, ktorá bude 
sprevádzaná návrhom na preskúmanie 
tohto nariadenia Európskym 
parlamentom a Radou.

Or. en

Odôvodnenie

Za týchto mimoriadnych okolností je potrebné, aby Európska Komisia vykonala hĺbkové 
celoeurópske posúdenie vplyvu dočasných opatrení, a aby mal Európsky parlament možnosť
preskúmať právne predpisy.
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