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9.1.2019 A8-0445/97 

Pozměňovací návrh  97 

Marian Harkin 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0445/2018 

Maria Arena 

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Komise zdůrazňuje pokračující 

význam úlohy EFG jako pružného fondu, 

který poskytuje pomoc propuštěným 

pracovníkům, kteří přišli o práci při 

propouštění velkého rozsahu, a pomáhá jim 

co nejrychleji najít nové zaměstnání. Unie 

by měla nadále poskytovat zvláštní 

jednorázovou podporu k usnadnění 

opětovného profesního začlenění 

pracovníků propuštěných v oblastech, 

odvětvích, na územích nebo na trzích 

práce, které utrpěly otřes v důsledku 

vážného narušení hospodářství. Vzhledem 

k vzájemnému působení a k vzájemným 

dopadům otevřeného obchodu, 

technologických změn či jiných faktorů, 

např. přechodu na nízkouhlíkové 

hospodářství, a tudíž vzhledem ke 

skutečnosti, že je čím dál tím těžší určit 

specifický faktor, který způsobuje 

propouštění, bude uvolnění prostředků z 

EFG v budoucnu založeno pouze na 

značném dopadu restrukturalizace. 

Vzhledem ke svému účelu, jímž je 

poskytnout podporu v naléhavých a 

neočekávaných situacích, doplňuje EFG 

předvídavější pomoc, již nabízí ESF+, 

přičemž zůstane flexibilním a zvláštním 

nástrojem mimo rozpočtové stropy 

víceletého finančního rámce, jak je 

uvedeno ve sdělení Komise „ Moderní 

(13) Komise zdůrazňuje pokračující 

význam úlohy EFG jako pružného fondu, 

který poskytuje pomoc propuštěným 

pracovníkům, kteří přišli o práci při 

propouštění velkého rozsahu, a pomáhá jim 

co nejrychleji najít nové zaměstnání. Unie 

by měla nadále poskytovat zvláštní 

jednorázovou podporu k usnadnění 

opětovného profesního začlenění 

pracovníků propuštěných v oblastech, 

odvětvích, na územích nebo na trzích 

práce, které utrpěly otřes v důsledku 

vážného narušení hospodářství. Vzhledem 

k vzájemnému působení a k vzájemným 

dopadům otevřeného obchodu, 

technologických změn či jiných faktorů, 

např. vystoupení Spojeného království z 

Evropské unie, přechodu na nízkouhlíkové 

hospodářství, a tudíž vzhledem ke 

skutečnosti, že je čím dál tím těžší určit 

specifický faktor, který způsobuje 

propouštění, bude uvolnění prostředků z 

EFG v budoucnu založeno pouze na 

značném dopadu restrukturalizace. 

Vzhledem ke svému účelu, jímž je 

poskytnout podporu v naléhavých a 

neočekávaných situacích, doplňuje EFG 

předvídavější pomoc, již nabízí ESF+, 

přičemž zůstane flexibilním a zvláštním 

nástrojem mimo rozpočtové stropy 

víceletého finančního rámce, jak je 



 

AM\1173565CS.docx  PE631.628v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje 

a brání – Víceletý finanční rámec na 

období 2021–2027“ a v jeho příloze27. 

uvedeno ve sdělení Komise „ Moderní 

rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje 

a brání – Víceletý finanční rámec na 

období 2021–2027“ a v jeho příloze27. 

27 Pracovní dokument útvarů Komise 

SWD (2018) 171 final a jeho příloha 

COM (2018) 321 final. 

27 Pracovní dokument útvarů Komise 

SWD (2018) 171 final a jeho příloha 

COM (2018) 321 final. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0445/98 

Pozměňovací návrh  98 

Marian Harkin 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0445/2018 

Maria Arena 

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Specifickým cílem fondu EFG je 

nabídnout pomoc v případech neočekávané 

podstatné restrukturalizace, zejména v 

souvislosti s výzvami v důsledku 

globalizace, jako jsou změny ve struktuře 

světového obchodu, obchodní spory, 

finanční nebo hospodářské krize, přechod 

na nízkouhlíkové hospodářství, či v 

důsledku digitalizace nebo automatizace. 

Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež 

pomáhají nejvíce znevýhodněným 

skupinám. 

2. Specifickým cílem fondu EFG je 

nabídnout pomoc v případech neočekávané 

podstatné restrukturalizace, zejména v 

souvislosti s výzvami v důsledku 

globalizace, jako jsou změny ve struktuře 

světového obchodu, obchodní spory, 

finanční nebo hospodářské krize, 

vystoupení Spojeného království z 

Evropské unie, přechod na nízkouhlíkové 

hospodářství, či v důsledku digitalizace 

nebo automatizace. Zvláštní důraz je 

kladen na opatření, jež pomáhají nejvíce 

znevýhodněným skupinám. 

Or. en 

 

 

 


