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Vysvětlivky

* (Postup konzultace)
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení 
se globalizaci (EFG)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0380),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 175 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0231/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ... 1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ..., 2,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro 
mezinárodní obchod, Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru 
pro regionální rozvoj a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0000/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Hlava 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení 
se globalizaci (EFG)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení 
se transformaci (EFT)

Or. fr

                                               
1 Úř. věst. C... / Dosud nezveřejněná v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C... / Dosud nezveřejněná v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(6) V „diskusním dokumentu o využití 
potenciálu globalizace“20 Komise určila 
kombinaci globalizace spojené s obchodem 
a technologických změn jako hlavní 
důvody zvýšené poptávky po kvalifikované 
pracovní síle a sníženého počtu pracovních 
míst, jež vyžadují nižší kvalifikaci. I přes
celkové obrovské výhody otevřenějšího 
obchodu a pokračující integraci světových 
ekonomik je třeba řešit tyto negativní 
vedlejší účinky. Jelikož současné přínosy 
globalizace jsou již nerovnoměrně 
rozděleny mezi lidi a regiony, což má 
významný dopad na lidi a regiony zasažené 
negativně, existuje nebezpečí, že tyto 
účinky budou ještě více zesíleny čím dál 
rychleji se vyvíjejícím technologickým 
pokrokem. Proto bude v souladu se 
zásadami solidarity a udržitelnosti 
nezbytné zajistit, aby přínosy globalizace 
byly sdíleny spravedlivěji sladěním 
hospodářského otevření a 
technologického pokroku se sociální 
ochranou.

(6) V „diskusním dokumentu o využití 
potenciálu globalizace“20 Komise určila 
kombinaci globalizace spojené s obchodem 
a technologických změn jako hlavní 
důvody zvýšené poptávky po kvalifikované 
pracovní síle a sníženého počtu pracovních 
míst, jež vyžadují nižší kvalifikaci. I přes 
výhody spojené s otevřenějším obchodem
a pokračující integraci světových 
ekonomik je tudíž nezbytné najít řešení 
pro negativní vedlejší účinky, které tak 
vznikají a jež se dotýkají zejména 
některých odvětví činnosti, některých 
podniků či některých skupin 
zranitelnějších pracovníků. Vzhledem k 
tomu, že současné přínosy globalizace jsou 
nerovnoměrně rozděleny mezi lidi 
a regiony, což má významný dopad na lidi 
a regiony zasažené negativně, existuje 
nebezpečí, že tyto účinky budou ještě více 
zesíleny technologickými a 
environmentálními změnami. Proto bude v 
souladu se zásadami solidarity 
a udržitelnosti nezbytné zajistit, aby 
přínosy globalizace byly sdíleny 
spravedlivěji a aby celkové negativní 
dopady globalizace a technologických a 
environmentálních změn byly ve větším 
rozsahu předvídány s cílem lépe 
přizpůsobit hospodářské prostředí a 
pracovní síly.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_cs.

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_cs.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Globalizace není jediným 
faktorem, který vyžaduje transformaci 
hospodářství, a který má následně vliv na 
zaměstnanost. Celosvětové hospodářství, 
technologické změny, ale také vnitřní 
faktory řízení nebo změny chování 
spotřebitelů i environmentální otázky jsou 
rovněž kritérii, jež ovlivňují hospodářství, 
a zejména zaměstnanost. Předvídání 
těchto četných změn se tudíž jeví jako 
prvořadý úkol. V rámci předcházení 
možným škodlivým následkům, které z 
tohoto vývoje plynou pro jednotlivce, 
podniky a lokality, lze totiž zavést účinná 
opatření, a vytvořit tak nová pracovní 
místa. Nejde tedy pouze o to, aby 
pracovníci přijali odpovědnost a 
přizpůsobili svoji kvalifikaci, ale také o 
zlepšování povědomí zaměstnavatelů a 
jejich dovedení k předvídání těchto změn 
s větším předstihem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(8) Globalizace a technologické změny 
pravděpodobně dále zvýší vzájemnou 
propojenost a vzájemnou závislost 
světových ekonomik. Realokace pracovní 
síly je nedílnou a nevyhnutelnou součástí 
těchto hospodářských změn. Mají-li být 
výhody z těchto změn rozděleny 

(8) Globalizace a technologické změny 
pravděpodobně dále zvýší vzájemnou 
propojenost a vzájemnou závislost 
světových ekonomik. Realokace pracovní 
síly je nedílnou a nevyhnutelnou součástí 
těchto hospodářských změn. Mají-li být 
výhody z těchto změn rozděleny 
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spravedlivě, je nabízení pomoci 
propuštěným pracovníkům a osobám 
ohroženým propuštěním nanejvýš důležité.
„Rámec kvality EU pro předjímání změn a 
restrukturalizaci“22 je politickým nástrojem 
Unie, jenž stanoví rámec pro osvědčené 
postupy pro předjímání a řešení 
restrukturalizace podniků. Poskytuje 
komplexní rámec pro to, jakým způsobem 
by měly být řešeny výzvy spojené s 
ekonomickým přizpůsobením a 
restrukturalizací a jejich dopad 
na zaměstnanost a sociální situaci, a to 
správnými politickými prostředky. Rovněž 
vyzývá členské státy k využívání 
finančních prostředků EU a vnitrostátního 
financování takovým způsobem, aby se 
zajistilo, že lze účinněji zmírnit sociální 
dopad restrukturalizace, zejména 
nepříznivé dopady na zaměstnanost.
Hlavními nástroji Unie pro pomoc 
postiženým pracovníkům jsou Evropský 
sociální fond plus (ESF+), jehož účelem je 
poskytovat pomoc předjímajícím 
způsobem, a EFG, jehož účelem je 
poskytovat pomoc v případech
neočekávané podstatné restrukturalizace 
reaktivním způsobem.

spravedlivě, je nabízení pomoci 
propuštěným pracovníkům a osobám 
ohroženým propuštěním nanejvýš důležité.
„Rámec kvality EU pro předjímání změn a 
restrukturalizaci“22 je politickým nástrojem 
Unie, jenž stanoví rámec pro osvědčené 
postupy pro předjímání a řešení 
restrukturalizace podniků. Poskytuje 
komplexní rámec pro to, jakým způsobem 
by měly být řešeny výzvy spojené s 
ekonomickým přizpůsobením a 
restrukturalizací a jejich dopad 
na zaměstnanost a sociální situaci, a to 
správnými politickými prostředky. Rovněž 
vyzývá členské státy k využívání 
finančních prostředků EU a vnitrostátního 
financování takovým způsobem, aby se 
zajistilo, že lze účinněji zmírnit sociální 
dopad restrukturalizace, zejména 
nepříznivé dopady na zaměstnanost.
Hlavními nástroji Unie pro pomoc 
postiženým pracovníkům jsou Evropský 
sociální fond plus (ESF+), jehož účelem je 
poskytovat pomoc předjímajícím 
způsobem, a EFT, jehož účelem je 
poskytovat pomoc v případech podstatné 
restrukturalizace reaktivním způsobem.

__________________ __________________

22 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Rámec kvality EU pro 
předjímání změn a restrukturalizaci,
(COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

22 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Rámec kvality EU pro 
předjímání změn a restrukturalizaci,
(COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(13) Komise zdůrazňuje pokračující (13) Komise zdůrazňuje pokračující 
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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 
rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje 
a brání – Víceletý finanční rámec na 
období 2021–2027“ a v jeho příloze27.

význam úlohy EFT 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
EFT v budoucnu založeno pouze na 
značném dopadu restrukturalizace.
Vzhledem ke svému účelu, jímž je 
poskytnout podporu v naléhavých 
situacích, doplňuje EFT předvídavější 
pomoc, již nabízí ESF+, přičemž zůstane 
flexibilním a zvláštním nástrojem mimo 
rozpočtové stropy víceletého finančního 
rámce, jak je 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. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14



PE625.202v01-00 10/47 PR\1157866CS.docx

CS

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jak již bylo uvedeno, aby byl 
zachován evropský rozměr EFG, měla by 
být žádost o pomoc uplatněna, pokud má 
podstatná restrukturalizace značný dopad 
na místní nebo regionální hospodářství.
Tento dopad by měl být definován 
minimálním počtem propuštěných 
pracovníků během konkrétního 
referenčního období. S přihlédnutím ke 
zjištěním hodnocení v polovině období je 
prahová hodnota stanovena na 250 
propuštěných pracovníků během 
referenčního období v délce čtyř měsíců
(nebo šesti měsíců v případě určitých 
odvětví). Vzhledem k tomu, že vlny 
propouštění v různých odvětvích ve 
stejném regionu mají stejný značný dopad 
na místní trh práce, měly by být umožněny 
rovněž regionální žádosti. Na malých 
pracovních trzích, jako jsou trhy malých 
členských států nebo odlehlých regionů, 
včetně nejvzdálenějších regionů uvedených 
v článku 349 SFEU, nebo za výjimečných 
okolností by mohly být žádosti podávány i 
při nižším počtu propuštěných pracovníků.

(14) Jak již bylo uvedeno, aby byl 
zachován evropský rozměr EFT, měla by 
být žádost o pomoc uplatněna, pokud má 
podstatná restrukturalizace značný dopad 
na místní nebo regionální hospodářství.
Tento dopad by měl být definován 
minimálním počtem propuštěných 
pracovníků během konkrétního 
referenčního období. S přihlédnutím ke 
zjištěním hodnocení v polovině období je 
prahová hodnota stanovena na 250 
propuštěných pracovníků během 
referenčního období v délce devíti měsíců.
Vzhledem k tomu, že vlny propouštění 
v různých odvětvích ve stejném regionu 
mají stejný značný dopad na místní trh 
práce, měly by být umožněny rovněž 
regionální žádosti. Na malých pracovních 
trzích, jako jsou trhy malých členských 
států nebo odlehlých regionů, včetně 
nejvzdálenějších regionů uvedených v 
článku 349 SFEU, nebo za výjimečných 
okolností, například v případě regionů, 
které jsou již zvlášť závažně dotčeny 
vysokou mírou nezaměstnanosti, by mohly 
být žádosti podávány i při nižším počtu 
propuštěných pracovníků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jako výraz solidarity Unie 
s propuštěnými pracovníky a osobami 
samostatně výdělečně činnými, které 
přestaly vykonávat svou činnost, by míra 
spolufinancování nákladů na balíček 
individualizovaných služeb a jeho 
provádění měla být stejná jako v případě 

(15) Jako výraz solidarity Unie 
s propuštěnými pracovníky a osobami 
samostatně výdělečně činnými, které 
přestaly vykonávat svou činnost, by míra 
spolufinancování nákladů na balíček 
individualizovaných služeb a jeho 
provádění měla činit 70 % celkových 
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ESF+ v příslušném dotčeném členském 
státě.

odhadovaných nákladů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(16) Část rozpočtu Unie určená na EFG
by měla být provedena Komisí v rámci 
sdíleného řízení s členskými státy ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) [číslo nového 
finančního nařízení]]28 (dále jen „finanční 
nařízení“). Proto by při provádění EFG
v rámci sdíleného řízení měly Komise a 
členské státy dodržovat zásady uvedené 
ve finančním nařízení, jako je řádné 
finanční řízení, transparentnost a zákaz 
diskriminace.

(16) Část rozpočtu Unie určená na EFT
by měla být provedena Komisí v rámci 
sdíleného řízení s členskými státy ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) [číslo nového 
finančního nařízení]]28 (dále jen „finanční 
nařízení“). Proto by při provádění EFT
v rámci sdíleného řízení měly Komise a 
členské státy dodržovat zásady uvedené 
ve finančním nařízení, jako je řádné 
finanční řízení, transparentnost a zákaz 
diskriminace.

__________________ __________________

28 Úř. věst. L […], […], s. […]. 28 Úř. věst. L […], […], s. […].

Or. fr

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(17) Evropské středisko pro 
monitorování změn působící v rámci 
Evropské nadace pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek (Eurofound) v 
Dublinu napomáhá Komisi a členským 
státům s kvalitativními a kvantitativními 
analýzami s cílem pomoci při 
vyhodnocování trendů globalizace, 

(17) Evropské středisko pro 
monitorování změn působící v rámci 
Evropské nadace pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek (Eurofound) v 
Dublinu napomáhá Komisi a členským 
státům s kvalitativními a kvantitativními 
analýzami s cílem pomoci při 
vyhodnocování trendů globalizace, 
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restrukturalizace a využívání EFG. restrukturalizace a využívání EFT.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(18) Propuštění pracovníci a osoby 
samostatně výdělečně činné, které přestaly 
vykonávat svou činnost, by měli mít rovný 
přístup k EFG nezávisle na typu jejich 
pracovní smlouvy nebo pracovního 
poměru. Pracovníci, kteří byli propuštěni, 
jakož i osoby samostatně výdělečně činné, 
které přestaly vykonávat svou činnost, by 
proto měli být považováni za možné 
příjemce pomoci z EFG pro účely tohoto 
nařízení.

(18) Propuštění pracovníci a osoby 
samostatně výdělečně činné, které přestaly 
vykonávat svou činnost, by měli mít rovný 
přístup k EFT nezávisle na typu jejich 
pracovní smlouvy nebo pracovního 
poměru. Pracovníci, kteří byli propuštěni –
ať už měli pracovní smlouvu na dobu 
určitou, nebo neurčitou, nebo se jednalo o 
agenturní pracovníky –, jakož i osoby 
samostatně výdělečně činné, mezi něž se 
počítají také vlastníci, kteří jsou 
vedoucími pracovníky mikropodniků a 
malých podniků, a osoby, které přestaly 
vykonávat svou činnost, by proto měli být 
považováni za možné příjemce pomoci z
EFT pro účely tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(19) Finanční příspěvky z EFG by měly 
být zejména zaměřeny na aktivní opatření 
na trhu práce, jejichž cílem je rychlé 
opětovné začleňování příjemců pomoci do 
udržitelného zaměstnání, a to jak v rámci 
původního odvětví jejich činnosti, tak 
mimo ně. Opatření by měla odrážet 
plánované potřeby místního nebo 

(19) Finanční příspěvky z EFT by měly 
být zejména zaměřeny na aktivní opatření 
na trhu práce, jejichž cílem je rychlé 
opětovné začleňování příjemců pomoci do 
udržitelného zaměstnání, a to jak v rámci 
původního odvětví jejich činnosti, tak 
mimo ně, ale také podpora zakládání 
podniků, a to i prostřednictvím vytváření 
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regionálního trhu práce. V případě potřeby 
by však měla být rovněž podporována 
mobilita propuštěných pracovníků s cílem 
přispět k nalezení nového zaměstnání 
jinde. Zvláštní důraz by měl být kladen 
na šíření dovedností potřebných v digitální 
éře. Zahrnutí finančních příspěvků do 
koordinovaného balíčku 
individualizovaných služeb by mělo být 
omezeno. Společnosti by mohly být 
vybízeny k účasti na vnitrostátním 
spolufinancování pro opatření podporovaná 
z EFG.

družstev. Opatření by měla odrážet 
plánované potřeby místního nebo 
regionálního trhu práce. V případě potřeby 
by však měla být rovněž podporována 
mobilita propuštěných pracovníků s cílem 
přispět k nalezení nového zaměstnání 
jinde. Zvláštní důraz by měl být kladen 
na šíření dovedností potřebných v digitální 
éře. Zahrnutí finančních příspěvků do 
koordinovaného balíčku 
individualizovaných služeb by mělo být 
omezeno. Společnosti by mohly být 
vybízeny k účasti na vnitrostátním 
spolufinancování pro opatření podporovaná 
z EFT.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(20) Při vypracování koordinovaného 
balíčku aktivních opatření politiky trhu 
práce by měly členské státy podporovat 
opatření, která významně přispějí k 
zaměstnatelnosti příjemců pomoci. Členské 
státy by měly usilovat o opětovné zapojení 
co největšího počtu příjemců pomoci 
účastnících se těchto opatření do 
udržitelného zaměstnání, a to co nejdříve v 
rámci šestiměsíčního období 
předcházejícího dni, ke kterému má být 
předložena závěrečná zpráva.

(20) Při vypracování koordinovaného 
balíčku aktivních opatření politiky trhu 
práce by měly členské státy podporovat 
opatření, která významně přispějí k 
zaměstnatelnosti příjemců pomoci. Členské 
státy by měly usilovat o opětovné zapojení 
co největšího počtu příjemců pomoci 
účastnících se těchto opatření do 
udržitelného zaměstnání, a to co nejdříve, 
přičemž příspěvek z EFT může být 
podmíněn mírou znovuzačlenění
zaměstnanců na trhu práce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly při 
navrhování koordinovaného balíčku 
aktivních opatření politiky trhu práce 
věnovat zvláštní pozornost 
znevýhodněným příjemcům pomoci, 
včetně mladých a starších nezaměstnaných 
osob a osob ohrožených chudobou, a to 
vzhledem k tomu, že se tyto skupiny při 
návratu na trh práce potýkají se 
specifickými problémy. Bez ohledu na to 
by při provádění EFG měly být 
dodržovány a prosazovány zásady rovnosti 
žen a mužů a nediskriminace, které patří 
k hlavním hodnotám Unie a jsou zakotveny 
v evropském pilíři sociálních práv.

(21) Členské státy by měly při 
navrhování koordinovaného balíčku 
aktivních opatření politiky trhu práce 
věnovat zvláštní pozornost 
znevýhodněným příjemcům pomoci, 
včetně mladých a starších nezaměstnaných 
osob a osob ohrožených chudobou, a to 
vzhledem k tomu, že se tyto skupiny při 
návratu na trh práce potýkají se 
specifickými problémy. Bez ohledu na to 
by při provádění EFT měly být 
dodržovány a prosazovány zásady rovnosti 
žen a mužů a nediskriminace, které patří 
k hlavním hodnotám Unie a jsou zakotveny 
v evropském pilíři sociálních práv.

Or. fr

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Členské státy, jež předložily žádost 
k EFT, by měly mít rovněž možnost 
poskytovat individualizované služby 
spolufinancované z EFT: a) pracovníkům 
stejného regionu, kteří – aniž by se jich 
dotýkala restrukturalizace, která je 
předmětem pomoci EFT – vykonávají 
činnost stejného druhu jako pracovníci, 
kteří se účastní koordinovaných 
individualizovaných opatření ve smyslu 
tohoto nařízení; a b) určitému počtu 
dlouhodobě nezaměstnaných osob nebo 
mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, ani 
se neúčastní vzdělávání nebo profesní 
přípravy a kteří v den podání žádosti 
nedosáhli věku 25 let – nebo rozhodnou-li 
tak členské státy, věku 30 let –, a to 
prioritně těm osobám, které byly 
propuštěny nebo přestaly vykonávat svou 
činnost, za podmínky, že k propouštění 
došlo alespoň zčásti v regionech na úrovni 
NUTS 2, kde je míra nezaměstnanosti 
mladých lidí vyšší než 20 %. 
Individualizované služby by však měly být 
přiznávány pouze omezenému počtu osob, 
který nesmí překročit počet způsobilých 
příjemců z EFT.

Or. fr

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(22) Pro účinnou a rychlou podporu 
příjemců pomoci by měly členské státy 
učinit vše pro to, aby podaly úplné žádosti 
o finanční příspěvek z EFG. V případě, že 
Komise požaduje doplňující informace pro 
posouzení žádosti, mělo by být poskytnutí 

(22) Pro účinnou a rychlou podporu 
příjemců pomoci by měly členské státy 
učinit vše pro to, aby podaly úplné žádosti 
o finanční příspěvek z EFT. V případě, že 
Komise požaduje doplňující informace pro 
posouzení žádosti, mělo by být poskytnutí 
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dalších informací časově omezené. dalších informací časově omezené.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(24) V souladu se zásadou řádného 
finančního řízení by finanční příspěvky z 
EFT neměly nahrazovat podpůrná opatření, 
která mají k dispozici příjemci pomoci v 
rámci fondů Unie nebo jiných politik či 
programů Unie, ale měly by je pokud 
možno doplňovat.

(24) V souladu se zásadou řádného 
finančního řízení by finanční příspěvky z 
EFT neměly nahrazovat podpůrná opatření, 
která mají k dispozici příjemci pomoci v 
rámci fondů Unie nebo jiných politik či 
programů Unie, ale měly by je pokud 
možno doplňovat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(25) Měla by být zahrnuta zvláštní 
ustanovení pro informační a komunikační 
činnosti týkající se případů podpory z EFG
a jejích výsledků.

(25) Měla by být zahrnuta zvláštní 
ustanovení pro informační a komunikační 
činnosti týkající se případů podpory z EFT
a jejích výsledků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(26) Pro snazší provádění tohoto (26) Pro snazší provádění tohoto 
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nařízení by měly být výdaje způsobilé buď 
ode dne, kdy členský stát začne poskytovat 
individualizované služby, nebo ode dne, 
kdy členský stát nese administrativní 
výdaje pro provádění EFG.

nařízení by měly být výdaje způsobilé buď 
ode dne, kdy členský stát začne poskytovat 
individualizované služby, nebo ode dne, 
kdy členský stát nese administrativní 
výdaje pro provádění EFT.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(27) K pokrytí potřeb vznikajících 
zejména v prvních měsících každého roku, 
kdy jsou možnosti převodů z jiných 
rozpočtových položek obzvlášť obtížné, by 
měla být při ročním rozpočtovém procesu 
dána v rozpočtové položce pro EFG k 
dispozici odpovídající částka prostředků na 
platby.

(27) K pokrytí potřeb vznikajících 
zejména v prvních měsících každého roku, 
kdy jsou možnosti převodů z jiných 
rozpočtových položek obzvlášť obtížné, by 
měla být při ročním rozpočtovém procesu 
dána v rozpočtové položce pro EFT k 
dispozici odpovídající částka prostředků na 
platby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(28) [Víceletý finanční rámec a 
interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
ze dne [budoucí datum] o rozpočtové 
kázni, spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení29

(dále jen „interinstitucionální dohoda“) 
určují rozpočtový rámec EFG].

(28) [Víceletý finanční rámec a 
interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
ze dne [budoucí datum] o rozpočtové 
kázni, spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení29

(dále jen „interinstitucionální dohoda“) 
určují rozpočtový rámec EFT].

__________________ __________________

29 Odkaz bude aktualizován. 29 Odkaz bude aktualizován.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(29) V zájmu příjemců pomoci by měla 
být pomoc poskytnuta co nejrychleji a 
nejúčinněji. Členské státy a orgány Unie, 
které se účastní rozhodování o EFG, by 
měly vyvinout co největší úsilí ke snížení 
doby zpracování a zjednodušení postupů s 
cílem zajistit hladké a rychlé přijetí 
rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG.
Rozpočtový orgán bude tudíž v budoucnu 
rozhodovat o žádostech o převod 
předložených Komisí, přičemž již nebude 
potřebný návrh Komise na uvolnění 
prostředků z EFG.

(29) V zájmu příjemců pomoci by měla 
být pomoc poskytnuta co nejrychleji a 
nejúčinněji. Členské státy a orgány Unie, 
které se účastní rozhodování o EFT, by 
měly vyvinout co největší úsilí ke snížení 
doby zpracování a zjednodušení postupů s 
cílem zajistit hladké a rychlé přijetí 
rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFT.
Rozpočtový orgán bude tudíž v budoucnu 
rozhodovat o žádostech o převod 
předložených Komisí, přičemž již nebude 
potřebný návrh Komise na uvolnění 
prostředků z EFT.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby mohl Evropský parlament 
provádět politickou kontrolu a Komise 
mohla nepřetržitě sledovat výsledky 
dosažené prostřednictvím pomoci z EFG, 
měly by členské státy předložit závěrečnou 
zprávu o provádění EFG.

(31) Aby mohl Evropský parlament 
provádět politickou kontrolu a Komise 
mohla nepřetržitě sledovat výsledky 
dosažené prostřednictvím pomoci z EFT, 
měly by členské státy předložit závěrečnou 
zprávu o provádění EFT.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly zůstat 
odpovědné za provádění finančního 
příspěvku a za řízení a kontrolu akcí, na 
něž jsou poskytnuty finanční prostředky 
Unie, v souladu s příslušnými 
ustanoveními nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
č. 966/2012 (dále jen „finanční nařízení“)30

nebo jeho následného nařízení. Členské 
státy by měly odůvodnit způsob použití 
finančního příspěvku získaného z EFG.
Vzhledem ke krátkému období pro 
provádění činností EFG by se do 
povinností předkládat zprávy měla 
promítnout konkrétní povaha použití 
prostředků EFG.

(32) Členské státy by měly zůstat 
odpovědné za provádění finančního 
příspěvku a za řízení a kontrolu akcí, na 
něž jsou poskytnuty finanční prostředky 
Unie, v souladu s příslušnými 
ustanoveními nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
č. 966/2012 (dále jen „finanční nařízení“)30

nebo jeho následného nařízení. Členské 
státy by měly odůvodnit způsob použití 
finančního příspěvku získaného z EFT.
Vzhledem ke krátkému období pro 
provádění činností EFT by se do 
povinností předkládat zprávy měla 
promítnout konkrétní povaha použití 
prostředků EFT.

__________________ __________________

30 Odkaz bude aktualizován. 30 Odkaz bude aktualizován.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zřizuje Evropský fond 
pro přizpůsobení se globalizaci (EFG).

Tímto nařízením se zřizuje Evropský fond 
pro přizpůsobení se změnám (EFT).

Or. fr

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Stanoví cíle EFG, formy financování z 
prostředků Unie a pravidla pro poskytování 
tohoto financování, včetně žádostí 
členských států o finanční příspěvky z
EFG na opatření zaměřená na příjemce 
pomoci uvedené v článku 7.

Stanoví cíle EFT, formy financování z 
prostředků Unie a pravidla pro poskytování 
tohoto financování, včetně žádostí 
členských států o finanční příspěvky z
EFT na opatření zaměřená na příjemce 
pomoci uvedené v článku 7 a na 
mimořádná opatření pro hospodářskou 
obnovu regionu, jež jsou vymezena v čl. 8 
odst. 2 tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Hlavním úkolem EFT je:

EFG přispívá k lepšímu rozdělení přínosů
globalizace a technologického pokroku
tím, že pomáhá propuštěným pracovníkům 
přizpůsobit se strukturálním změnám.
Samotný EFG přispívá k uplatňování 
zásad stanovených v evropském pilíři 
sociálních práv a upevní sociální a 
hospodářskou soudržnost mezi regiony 
a mezi členskými státy.

a) napomáhat socioekonomickým 
přeměnám vyplývajícím z globalizace a
z technologické a environmentální 
transformace tím, že pomáhá propuštěným 
pracovníkům, ale také profesním odvětvím 
a regionům zvláště dotčeným 
restrukturalizací přizpůsobit se 
strukturálním změnám. Samotný EFT
přispívá k uplatňování zásad stanovených 
v evropském pilíři sociálních práv a upevní 
sociální a hospodářskou soudržnost mezi 
regiony a mezi členskými státy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je 
projevit solidaritu s propuštěnými 
pracovníky a osobami samostatně 
výdělečně činnými, které přestaly 
vykonávat svou činnost, v případě
neočekávané podstatné restrukturalizace a 
nabídnout jim pomoc, jak je uvedeno v 
článku 5.

1. Obecným cílem programu je 
projevit solidaritu s propuštěnými 
pracovníky a osobami samostatně 
výdělečně činnými, které přestaly 
vykonávat svou činnost, v případě 
podstatné restrukturalizace a nabídnout jim 
pomoc, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 až 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. Specifickým cílem EFT je nabídnout 
propuštěným pracovníkům a osobám 
samostatně výdělečně činným, které 
přestaly vykonávat svou činnost, pomoc v 
případech podstatné restrukturalizace, 
zejména v souvislosti s výzvami 
vyplývajícími z globalizace, jako jsou 
změny ve struktuře světového obchodu, 
obchodní spory, finanční nebo 
hospodářské krize, přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství, či v důsledku 
digitalizace nebo automatizace nebo 
jakékoli jiné technologické změny. 
Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež 
pomáhají nejvíce znevýhodněným 
skupinám.

Or. fr

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Specifickým cílem 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. EFT může za mimořádných 
podmínek poskytnout podporu pro 
socioekonomickou obnovu regionů a/nebo 
zeměpisných oblastí či profesních odvětví, 
která jsou – pokud jde o zaměstnanost –
zvláště dotčena jednou nebo více 
restrukturalizacemi spojenými 
s globalizací a/nebo technologickými a 
environmentálními změnami.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

-a) „pracovníkem“ rozumí jakákoli 
osoba, která má pracovní smlouvu nebo je 
v pracovněprávním vztahu vymezeném 
právními předpisy, kolektivními 
smlouvami nebo zvyklostmi platnými 
v každém členském státě v souladu s 
kritérii pro určování statusu pracovníka, 
která ve své judikatuře stanovil Soudní 
dvůr Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

a) „propuštěným pracovníkem“ a) „propuštěným pracovníkem“ 
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rozumí pracovník, jehož pracovní poměr je 
předčasně ukončen pro nadbytečnost nebo 
jehož smlouva není obnovena 
z ekonomických důvodů;

rozumí pracovník – ať už má pracovní 
smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou,
nebo se jedná o agenturního pracovníka –
, jehož pracovní poměr je předčasně 
ukončen pro nadbytečnost nebo jehož 
smlouva není obnovena z ekonomických 
důvodů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

c) „příjemcem pomoci“ rozumí osoba, 
která se účastní opatření 
spolufinancovaných z EFG;

c) „příjemcem pomoci“ rozumí osoba, 
která se účastní opatření 
spolufinancovaných z EFT;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

d) „nesrovnalostí“ rozumí jakékoli 
porušení platného práva vyplývající z 
jednání nebo opomenutí hospodářského 
subjektu zapojeného do provádění EFG, v 
důsledku kterého je nebo by mohl být 
poškozen rozpočet Unie tím, že by z něj 
byl uhrazen neoprávněný výdaj.

d) „nesrovnalostí“ rozumí jakékoli 
porušení platného práva vyplývající z 
jednání nebo opomenutí hospodářského 
subjektu zapojeného do provádění EFT, v 
důsledku kterého je nebo by mohl být 
poškozen rozpočet Unie tím, že by z něj 
byl uhrazen neoprávněný výdaj.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou požádat 
o finanční příspěvky z EFG na opatření 
zaměřená na propuštěné pracovníky a 
osoby samostatně výdělečně činné v 
souladu s ustanoveními tohoto článku.

1. Členské státy mohou požádat 
o finanční příspěvky z EFT na opatření 
zaměřená na propuštěné pracovníky a 
osoby samostatně výdělečně činné v 
souladu s ustanoveními tohoto článku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční příspěvek z EFG se 
poskytne v případě podstatné 
restrukturalizace mající za následek:

2. Finanční příspěvek z EFT se 
poskytne v případě podstatné 
restrukturalizace mající za následek:

Or. fr

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

a) ukončení činnosti, které se týká 
více než 250 propuštěných pracovníků 
nebo osob samostatně výdělečně činných 
během referenčního období v délce čtyř
měsíců v jednom podniku v členském státě, 
včetně případů, kdy se toto ukončení 
činnosti týká jeho dodavatelů nebo 
výrobců, kteří jsou jeho odběrateli;

a) ukončení činnosti, které se týká 
více než 250 propuštěných pracovníků 
nebo osob samostatně výdělečně činných 
během referenčního období v délce devíti
měsíců v jednom podniku v členském státě, 
včetně případů, kdy se toto ukončení 
činnosti týká jeho dodavatelů nebo 
výrobců, kteří jsou jeho odběrateli;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

b) ukončení činnosti, které se týká 
více než 250 propuštěných pracovníků 
nebo osob samostatně výdělečně činných 
během referenčního období v délce šesti
měsíců, zejména v malých a středních 
podnicích, působících ve stejném 
hospodářském odvětví definovaném na 
úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se 
v jednom regionu nebo ve dvou 
sousedících regionech vymezených na 
úrovni NUTS 2, nebo ve více než dvou 
sousedících regionech vymezených na 
úrovni NUTS 2 za podmínky, že ve dvou z 
těchto regionů dosáhl dohromady počet 
propuštěných pracovníků nebo osob 
samostatně výdělečně činných více než 
250;

b) ukončení činnosti, které se týká 
více než 250 propuštěných pracovníků 
nebo osob samostatně výdělečně činných 
během referenčního období v délce devíti
měsíců, zejména v malých a středních 
podnicích, jež mohou působit ve stejných 
nebo odlišných hospodářských odvětvích 
definovaných na úrovni NACE Revize 2 a 
nacházejících se v jednom regionu nebo ve 
dvou sousedících regionech vymezených 
na úrovni NUTS 2, nebo ve více než dvou 
sousedících regionech vymezených na 
úrovni NUTS 2 za podmínky, že ve dvou z 
těchto regionů dosáhl dohromady počet 
propuštěných pracovníků nebo osob 
samostatně výdělečně činných více než 
250;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

c) ukončení činnosti, které se týká 
více než 250 propuštěných pracovníků 
nebo osob samostatně výdělečně činných 
během referenčního období v délce čtyř 
měsíců, zejména v malých a středních 
podnicích, působících ve stejných nebo v 
různých hospodářských odvětvích 
definovaných na úrovni NACE Revize 2 a 
nacházejících se ve stejném regionu 
vymezeném na úrovni NUTS 2.

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě malých pracovních trhů 
nebo za mimořádných okolností, zejména 
pokud jde o žádosti týkající se malých a 
středních podniků, řádně odůvodněné
žádajícím členským státem, je možné 
žádost o finanční příspěvek podle tohoto 
článku přijmout i přesto, že kritéria 
uvedená v odst. 1 písm. a), b) nebo c) 
nejsou zcela splněna, pokud má 
propouštění značný dopad na zaměstnanost 
a na místní nebo regionální hospodářství.
Žádající členský stát uvede, která z kritérií 
pro pomoc stanovených v odst. 1 písm. a), 
b) nebo c) nejsou zcela splněna. Celkový 
objem příspěvků přidělených za 
mimořádných okolností nesmí přesáhnout 
15 % ročního stropu EFG.

3. V případě malých pracovních trhů 
nebo za mimořádných okolností řádně
odůvodněných žádajícím členským státem, 
je možné žádost o finanční příspěvek podle 
tohoto článku přijmout i přesto, že kritéria 
uvedená v odst. 1 písm. a), b) nebo c) 
nejsou zcela splněna, pokud má 
propouštění značný dopad na zaměstnanost 
a na místní nebo regionální hospodářství.
Žádající členský stát uvede, která z kritérií 
pro pomoc stanovených v odst. 1 písm. a), 
b) nebo c) nejsou zcela splněna. Celkový 
objem příspěvků přidělených za 
mimořádných okolností nesmí přesáhnout 
15 % ročního stropu EFT.

Or. fr

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Příspěvky z EFG nelze uvolnit, 
jsou-li pracovníci propuštěni v důsledku 
rozpočtových škrtů ze strany členského 
státu, jež postihly odvětví závisející na 
veřejném financování.

4. Příspěvky z EFT nelze uvolnit, 
jsou-li pracovníci propuštěni v důsledku 
rozpočtových škrtů ze strany členského 
státu, jež postihly odvětví závisející na 
veřejném financování.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a

Vysoká míra nezaměstnanosti 

V případě regionů, v nichž míra 
nezaměstnanosti dosahuje 10 % a více, 
mohou být žádosti členských států 
uvedené v čl. 5 odst. 1 až 3 doplněny 
žádostí o finanční příspěvek z EFT na 
mimořádná opatření, jako jsou opatření 
uvedená ve výčtu v čl. 8 odst. 2, jejichž 
cílem je posílit zaměstnanost a 
socioekonomické vyhlídky daného 
regionu a/nebo zeměpisné oblasti, pokud 
se tato žádost vztahuje na jeden nebo dva 
sousední regiony vymezené na úrovni 
NUTS 2 nebo na více než dva sousední 
regiony vymezené na úrovni NUTS 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádající členský stát uvede způsob 
používaný pro výpočet počtu pracovníků a 
samostatně výdělečných osob podle 
definice v článku 4 pro účely článku 5.

1. Žádající členský stát uvede způsob 
používaný pro výpočet počtu pracovníků a 
samostatně výdělečných osob podle 
definice v článku 4 pro účely čl. 5 odst. 1 
až 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Žádající členský stát může v souladu s
článkem 8 poskytnout koordinovaný 
balíček individualizovaných služeb 
spolufinancovaných z EFG způsobilým 
příjemcům pomoci, mezi něž mohou patřit:

1. Žádající členský stát může v souladu s
čl. 8 odst. 1 poskytnout koordinovaný 
balíček individualizovaných služeb 
spolufinancovaných z EFT způsobilým 
příjemcům pomoci, mezi něž mohou patřit:

Or. fr

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

a) propuštění pracovníci a samostatně 
výdělečné osoby, které přestaly vykonávat 
svou činnost, jejichž počet byl stanoven v 
souladu s článkem 6 a za referenční období 
stanovená v článku 5;

a) propuštění pracovníci a samostatně 
výdělečné osoby, které přestaly vykonávat 
svou činnost, jejichž počet byl stanoven v 
souladu s článkem 6 a za referenční období 
stanovená v čl. 5 odst. 1 až 3;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

b) propuštění pracovníci a samostatně 
výdělečné osoby, které přestaly vykonávat 
svou činnost, jejichž počet byl stanoven v 
souladu s článkem 6 a mimo referenční 
období stanovené v článku 5; konkrétně 6
měsíců před začátkem referenčního období 
nebo v období mezi koncem referenčního 
období a posledním dnem před datem 
dokončení posouzení Komisí.

b) propuštění pracovníci a samostatně 
výdělečné osoby, které přestaly vykonávat 
svou činnost, jejichž počet byl stanoven v 
souladu s článkem 6 a mimo referenční 
období stanovené v čl. 5 odst. 1 až 3; 
konkrétně 9 měsíců před začátkem 
referenčního období nebo v období mezi 
koncem referenčního období a posledním 
dnem před datem dokončení posouzení 
Komisí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od článku 2 platí, že 
členské státy, které podaly žádost, mohou 
poskytovat individualizované služby 
spolufinancované z EFT:

a) dlouhodobě nezaměstnaným 
osobám nebo mladým lidem, kteří nejsou 
zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání 
nebo profesní přípravy a kteří v den 
podání žádosti nedosáhli věku 25 let –
nebo, rozhodnou-li tak členské státy, věku 
30 let –, jejichž počet odpovídá počtu
cílových příjemců pomoci, a to prioritně 
těm osobám, které byly propuštěny nebo 
přestaly vykonávat svou činnost, za 
podmínky, že k propouštění ve smyslu 
článků 3 a 4 došlo alespoň zčásti v 
regionech na úrovni NUTS 2, kde je míra 
nezaměstnanosti mladých lidí vyšší než 
20 %. Podporu lze poskytovat těmto 
mladým lidem, kteří nedosáhli věku 25 let 
– nebo, rozhodnou-li tak členské státy, 
věku 30 let – v těch regionech na úrovni 
NUTS 2, kde je míra nezaměstnanosti 
mladých lidí vyšší než 20 %.

b) pracovníkům, kteří nejsou 
osobami, které byly propuštěny nebo 
přestaly vykonávat svou činnost ve smyslu 
článku 4, avšak jejichž zaměstnání je 
ohroženo restrukturalizací, pokud jsou 
zapojeni do stejného odvětví činnosti 
definovaného na úrovni NACE Revize 2,
jako je odvětví, k němuž přísluší 
pracovníci uvedení v odst. 1 písm. a) a b).

Or. fr
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Pracovníci a osoby samostatně výdělečně 
činné uvedení v prvním pododstavci písm. 
b) se považují za způsobilé, pokud lze 
prokázat jednoznačnou příčinnou 
souvislost s událostí, jež vedla 
k propouštění během referenčního období.

Počet způsobilých osob ve smyslu čl. 7 
odst. 2 písm. a) musí být u téže žádosti o 
pomoc EFT předložené členským státem 
v každém případě nižší nebo rovný počtu 
způsobilých pracovníků ve smyslu čl. 7 
odst. 1 písm. a) a b).

Or. fr

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvek z EFG může být 
poskytnut na aktivní opatření na trhu práce, 
která jsou součástí koordinovaného balíčku 
individualizovaných služeb, jež mají 
usnadnit opětovné profesní začlenění 
cílových příjemců pomoci, zejména pak 
nejvíce znevýhodněných propuštěných 
pracovníků, do zaměstnání nebo jim 
usnadnit zahájení samostatné výdělečné 
činnosti.

Finanční příspěvek z EFT může být 
poskytnut na aktivní opatření na trhu práce, 
která jsou součástí koordinovaného balíčku 
individualizovaných služeb, jež mají 
usnadnit opětovné profesní začlenění 
cílových příjemců pomoci, zejména pak 
nejvíce znevýhodněných propuštěných 
pracovníků, do zaměstnání nebo jim 
usnadnit zahájení samostatné výdělečné 
činnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Povinným horizontálním prvkem
jakéhokoli nabízeného balíčku
individualizovaných služeb je šíření 

Horizontálním prvkem, který je nutno 
podporovat v rámci různých nabízených
individualizovaných služeb, je šíření 



PR\1157866CS.docx 31/47 PE625.202v01-00

CS

dovedností potřebných v digitální 
průmyslové éře. Úroveň odborné přípravy 
se přizpůsobí kvalifikacím a potřebám 
příslušného příjemce pomoci.

dovedností potřebných v digitální 
průmyslové éře. Úroveň odborné přípravy 
se přizpůsobí kvalifikacím a potřebám 
příslušného příjemce pomoci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Investice na samostatnou výdělečnou 
činnost, zahájení vlastního podnikání nebo 
převzetí podniků zaměstnanci nesmí 
překročit 20 000 EUR za propuštěného 
pracovníka.

Investice na samostatnou výdělečnou 
činnost, zahájení vlastního podnikání nebo 
převzetí podniků zaměstnanci, zejména 
prostřednictvím zakládání družstev, nesmí 
překročit 20 000 EUR za propuštěného 
pracovníka.

Or. fr

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příspěvek z EFT může být v 
mezích čl. 5 odst. 5 poskytnut na opatření, 
jejichž cílem je posílit zaměstnanost a 
socioekonomické vyhlídky regionu. 
Náklady na tato opatření nepřekročí 35 % 
celkových nákladů koordinovaného 
balíčku individualizovaných služeb 
uvedených v čl. 8 odst. 1 pro stejnou 
žádost o pomoc EFT podanou členským 
státem, zatímco náklady na část hrazenou 
spolufinancováním ze strany členského 
státu, určené výlučně pro tato opatření, se 
rozdělí rovným dílem mezi veřejný a 
soukromý sektor. Tato opatření mohou 
zahrnovat:
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a) posílení kapacit, vytváření sítí a 
výměny zkušeností s cílem pomoci ve 
spolupráci se soukromým sektorem
sociálním partnerům, regionálním 
orgánům a místním sdružením při 
posuzování hospodářské a sociální situace 
regionu, a zejména při sledování vývoje 
míry zaměstnanosti na celostátní, 
regionální a místní úrovni, jakož i dopadu 
restrukturalizace na konkrétní odvětví a 
regiony, dále při zřizování systémů 
včasného varování, při vytváření 
společných analýz problémů a při 
přípravě budoucích společných opatření 
tím, že budou například identifikována 
hospodářská odvětví, jejichž vývoj by mohl 
vést k vytvoření značného počtu 
pracovních míst;

b) posílení aktivních politik trhu 
práce, například prostřednictvím určení 
služeb v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy, jež by mohly přispět k vývoji 
těchto odvětví; zavedení kvalifikačních 
plánů; podporu rozvoje kompetencí 
zaměřených na obecné a horizontální 
dovednosti, jež kladou důraz na odbornou 
přípravu dospělých s nízkou kvalifikací; 
nabízení poradenských služeb pro volbu 
povolání, podporu při validaci formálních 
a neformálních zkušeností a osvědčení o 
získaných zkušenostech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Pro finanční příspěvek z EFG nejsou 
způsobilá tato opatření:

Pro finanční příspěvek z EFT nejsou 
způsobilá tato opatření:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podporovaná z EFG nenahrazují 
pasivní opatření sociální ochrany.

Opatření podporovaná z EFT nenahrazují 
pasivní opatření sociální ochrany.

Or. fr

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Z podnětu žádajícího členského 
státu lze poskytnout finanční příspěvek z
EFG na přípravné, řídící, informační, 
propagační, kontrolní a vykazovací 
činnosti.

4. Z podnětu žádajícího členského 
státu lze poskytnout finanční příspěvek z
EFT na přípravné, řídící, informační, 
propagační, kontrolní a vykazovací 
činnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise do deseti pracovních dnů 
ode dne podání žádosti, případně ode dne, 
kdy Komise obdrží překlad žádosti, podle 
toho, co nastane později, informuje členský 
stát o jakýchkoliv dalších informacích, 
které potřebuje, aby danou žádost mohla 
posoudit.

2. Komise do deseti pracovních dnů 
ode dne podání žádosti, případně ode dne, 
kdy Komise obdrží překlad žádosti, podle 
toho, co nastane později, potvrdí příjem 
žádosti a informuje členský stát o 
jakýchkoliv dalších informacích, které 
potřebuje, aby danou žádost mohla 
posoudit.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Na základě informací poskytnutých 
členským státem Komise dokončí 
posouzení toho, zda žádost vyhovuje 
podmínkám pro poskytnutí finančního 
příspěvku, a to do 60 pracovních dnů od 
obdržení úplné žádosti, nebo případně 
překladu této žádosti. Pokud by Komise 
výjimečně nemohla tuto lhůtu dodržet,
poskytne písemné vysvětlení s uvedením
důvodů pro zpoždění.

4. Na základě informací poskytnutých 
členským státem Komise dokončí 
posouzení toho, zda žádost vyhovuje 
podmínkám pro poskytnutí finančního 
příspěvku, a to do 40 pracovních dnů od 
obdržení úplné žádosti, nebo případně 
překladu této žádosti. Pokud by Komise 
výjimečně nemohla tuto lhůtu dodržet,
může jí být přiznána dodatečná lhůta 
v délce 20 dnů, a to na základě 
předchozího písemného vysvětlení
s uvedením důvodů pro zpoždění a jeho 
oznámení dotčenému členskému státu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – písm. i a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ia) případně odhad rozpočtu pro 
každou složku koordinovaného balíčku 
individualizovaných služeb pro příjemce 
uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. b);

Or. fr

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – písm. j
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

j) dny, ke kterým bylo nebo má být 
zahájeno poskytování individualizovaných 
služeb cílovým příjemcům pomoci a 
činností vztahujících se k provádění EFG, 
jak je stanoveno v článku 8;

j) dny, ke kterým bylo nebo má být 
zahájeno poskytování individualizovaných 
služeb cílovým příjemcům pomoci a 
činností vztahujících se k provádění EFT, 
jak je stanoveno v článku 8;

Or. fr

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – písm. l

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

l) prohlášení o souladu požadované 
podpory z EFG s procesními a 
hmotněprávními pravidly Unie pro státní 
podporu, jakož i prohlášení o tom, proč
koordinovaný balíček individualizovaných 
služeb nenahrazuje opatření, za něž podle 
vnitrostátního práva nebo kolektivních 
smluv odpovídají podniky;

l) prohlášení o souladu požadované 
podpory z EFT s procesními a 
hmotněprávními pravidly Unie pro státní 
podporu, jakož i prohlášení o tom, proč 
koordinovaný balíček individualizovaných 
služeb nenahrazuje opatření, za něž podle 
vnitrostátního práva nebo kolektivních 
smluv odpovídají podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – písm. l a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

la) je-li součástí žádosti žádost o 
pomoc na základě čl. 7 odst. 2 písm. b), 
potvrzení, že soukromý sektor, který je 
zainteresován na opatřeních uvedených v 
čl. 8 odst. 1, převezme část odpovídající 
30 % celkové výše nákladů odhadovaných 
na opatření uvedená v písmenu ia). 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

5a. Je-li žádost o finanční příspěvek z
EFT podána na základě čl. 5 odst. 5, 
zahrnuje kromě informací uvedených v čl. 
9 odst. 5 také tyto informace:

a) stručný popis hospodářské situace 
a zaměstnanosti na místní, regionální a 
celostátní úrovni;

b) podrobný popis koordinovaného 
balíčku služeb na podporu přizpůsobení se 
transformaci a s nimi spojených výdajů, 
včetně zejména jakýchkoli opatření na 
podporu iniciativ v oblasti oživení trhu 
práce a veškerých opatření na posílení 
socioekonomických vyhlídek dotčeného 
regionu;

c) odhad rozpočtu pro každou složku 
koordinovaného balíčku služeb uvedených 
v čl. 8 odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek z EFG
nenahrazuje opatření, za něž podle 
vnitrostátního práva nebo kolektivních 
smluv odpovídají podniky.

1. Finanční příspěvek z EFT
nenahrazuje opatření, za něž podle 
vnitrostátního práva nebo kolektivních 
smluv odpovídají podniky.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční příspěvek z EFG je 
omezen na výši nezbytnou k zajištění 
dočasné, jednorázové podpory cílovým 
příjemcům pomoci. Opatření podporovaná 
z EFG musí být v souladu s unijním a 
vnitrostátním právem, včetně pravidel pro 
poskytování státní podpory.

3. Finanční příspěvek z EFT je 
omezen na výši nezbytnou k zajištění 
dočasné, jednorázové podpory cílovým 
příjemcům pomoci. Opatření podporovaná 
z EFT musí být v souladu s unijním a 
vnitrostátním právem, včetně pravidel pro 
poskytování státní podpory.

Or. fr

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

5. Žádající členský stát zajistí, aby 
specifická opatření, která obdržela finanční 
příspěvek z EFT, neobdržela pomoc z 
jiných finančních nástrojů Unie.

5. Žádající členský stát zajistí, aby 
specifická opatření, která obdržela finanční 
příspěvek z EFT, neobdržela pomoc z 
jiných finančních nástrojů Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy zajistí, aby se 
rovnost mužů a žen a začlenění 
gendrového hlediska staly nedílnou a 
podporovanou součástí různých etap 
provádění finančního příspěvku z EFG.

Komise a členské státy zajistí, aby se 
rovnost mužů a žen a začlenění 
gendrového hlediska staly nedílnou a 
podporovanou součástí různých etap 
provádění finančního příspěvku z EFT.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Z podnětu Komise je možné použít 
nejvýše 0,5 % z ročního stropu EFG na 
technickou a administrativní pomoc na 
jeho provádění, jako jsou přípravné, 
monitorovací, kontrolní, auditní a 
hodnoticí činnosti včetně systémů 
informačních technologií na úrovni 
organizace, komunikační činnosti a 
činnosti ke zvýšení viditelnosti EFG a 
další opatření administrativní a technické 
pomoci. Tato opatření mohou zahrnovat 
budoucí i minulá programová období.

1. Z podnětu Komise je možné použít 
nejvýše 0,5 % z ročního stropu EFT na 
technickou a administrativní pomoc na 
jeho provádění, jako jsou přípravné, 
monitorovací, kontrolní, auditní a 
hodnoticí činnosti včetně systémů 
informačních technologií na úrovni 
organizace, komunikační činnosti a 
činnosti ke zvýšení viditelnosti EFT a další 
opatření administrativní a technické 
pomoci. Tato opatření mohou zahrnovat 
budoucí i minulá programová období.

Or. fr

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že Komise poskytuje 
technickou podporu při nepřímé správě, 
zajistí transparentnost postupu jmenování 
třetí osoby vykonávající úkoly, které jsou 
jí svěřeny, a informování všech 
zúčastněných stran EFT, včetně 
Evropského parlamentu, o subdodavateli, 
který byl za tímto účelem vybrán. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Technická pomoc Komise zahrnuje 
poskytování informací a poradenství 
členským státům při využívání, 
monitorování a hodnocení EFG. Informace 
o využívání EFG a jasné pokyny k 
využívání EFG Komise poskytne rovněž 
sociálním partnerům na evropské a 
vnitrostátní úrovni. Opatření v oblasti 
poradenství mohou zahrnovat rovněž 
vytvoření pracovních skupin v případech 
vážného narušení hospodářství členského 
státu.

4. Technická pomoc Komise zahrnuje 
poskytování informací a poradenství 
členským státům při využívání, 
monitorování a hodnocení EFT. Informace 
o využívání EFT a jasné pokyny k 
využívání EFT Komise poskytne rovněž 
sociálním partnerům na evropské a 
vnitrostátní úrovni. Opatření v oblasti 
poradenství mohou zahrnovat rovněž 
vytvoření pracovních skupin v případech 
vážného narušení hospodářství členského 
státu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise udržuje a pravidelně 
aktualizuje internetové stránky, přístupné 
ve všech úředních jazycích orgánů Unie, s 
cílem poskytovat aktuální informace o
EFG a pokyny k podávání žádostí, jakož i 
informace o přijatých a zamítnutých 
žádostech a o úloze Evropského 
parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu.

2. Komise udržuje a pravidelně 
aktualizuje internetové stránky, přístupné 
ve všech úředních jazycích orgánů Unie, s 
cílem poskytovat aktuální informace o
EFT a pokyny k podávání žádostí, jakož i 
informace o přijatých a zamítnutých 
žádostech a o úloze Evropského 
parlamentu a Rady v rozpočtovém procesu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Komise realizuje informační a 
komunikační činnosti ohledně případů 

Komise realizuje informační a 
komunikační činnosti ohledně případů 
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pomoci z EFG a výsledků vycházející z 
jejích zkušeností za účelem zvýšení 
účinnosti EFG a zajištění informovanosti 
občanů a pracovníků Unie o EFG.

pomoci z EFT a výsledků vycházející z 
jejích zkušeností za účelem zvýšení 
účinnosti EFT a zajištění informovanosti 
občanů a pracovníků Unie o EFT.

Or. fr

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Na základě posouzení provedeného 
podle článku 9 a zejména s ohledem na 
počet cílových příjemců pomoci Komise co 
nejdříve vyhodnotí navržená opatření a 
odhadované náklady a navrhne výši 
případného finančního příspěvku z EFG, 
který může být poskytnut v mezích 
dostupných zdrojů.

1. Na základě posouzení provedeného 
podle článku 9 a zejména s ohledem na 
počet cílových příjemců pomoci Komise co 
nejdříve vyhodnotí navržená opatření a 
odhadované náklady a ve lhůtě stanovené 
v čl. 9 odst. 4 navrhne výši případného 
finančního příspěvku z EFT, který může 
být poskytnut v mezích dostupných zdrojů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Míra spolufinancování EFG pro 
nabízená opatření musí být sladěna s 
nejvyšší sazbou spolufinancování ESF+ v 
příslušném členském státě.

2. Míra spolufinancování EFT pro 
nabízená opatření nesmí překročit 70 % 
celkových odhadovaných nákladů podle 
článku 9.

Or. fr

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud na základě posouzení 
provedeného podle článku 9 dospěje 
Komise k závěru, že podmínky pro 
poskytnutí finančního příspěvku podle 
tohoto nařízení splněny nejsou, oznámí 
tuto skutečnost ihned žádajícímu 
členskému státu.

4. Pokud na základě posouzení 
provedeného podle článku 9 dospěje 
Komise k závěru, že podmínky pro 
poskytnutí finančního příspěvku podle 
tohoto nařízení splněny nejsou, oznámí 
tuto skutečnost ihned žádajícímu 
členskému státu a jakékoli další 
zúčastněné straně EFT, včetně 
Evropského parlamentu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Výdaje jsou způsobilé pro 
poskytnutí finančního příspěvku z EFG od 
dat stanovených v žádosti podle čl. 9 odst. 
5 písm. j), ke kterým dotčený členský stát 
začne poskytovat nebo má začít poskytovat 
individualizované služby cílovým 
příjemcům pomoci nebo ke kterým nese 
administrativní výdaje na provádění EFG v 
souladu s čl. 8 odst. 1 a 4.

1. Výdaje jsou způsobilé pro 
poskytnutí finančního příspěvku z EFT od 
dat stanovených v žádosti podle čl. 9 odst. 
5 písm. j), ke kterým dotčený členský stát 
začne poskytovat nebo má začít poskytovat 
individualizované služby cílovým 
příjemcům pomoci nebo ke kterým nese 
administrativní výdaje na provádění EFT v 
souladu s čl. 8 odst. 1 a 4.

Or. fr

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. Prováděcí období je období od dat 
stanovených v žádosti podle čl. 9 odst. 5 
písm. j), ke kterým dotčený členský stát 
začne poskytovat individualizované služby 

3. Prováděcí období je období od dat 
stanovených v žádosti podle čl. 9 odst. 5 
písm. j), ke kterým dotčený členský stát 
začne poskytovat individualizované služby 
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cílovým příjemcům pomoci a činnosti 
vztahující se k provádění EFG podle 
článku 8 a končí 24 měsíců ode dne vstupu 
v platnost rozhodnutí o poskytnutí 
finančního příspěvku.

cílovým příjemcům pomoci a činnosti 
vztahující se k provádění EFT podle 
článku 8 a končí 24 měsíců ode dne vstupu 
v platnost rozhodnutí o poskytnutí 
finančního příspěvku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud se příjemce pomoci účastní 
vzdělávacího kurzu či kurzu odborné 
přípravy, který trvá dva roky či více, jsou 
výdaje za tento kurz způsobilé pro 
spolufinancování z EFG až do dne, kdy má 
být předložena závěrečná zpráva uvedená v 
čl. 20 odst. 1 za předpokladu, že příslušné 
výdaje byly vynaloženy před uvedeným 
dnem.

4. Pokud se příjemce pomoci účastní 
vzdělávacího kurzu či kurzu odborné 
přípravy, který trvá dva roky či více, jsou 
výdaje za tento kurz způsobilé pro 
spolufinancování z EFT až do dne, kdy má 
být předložena závěrečná zpráva uvedená v 
čl. 20 odst. 1 za předpokladu, že příslušné 
výdaje byly vynaloženy před uvedeným 
dnem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud Komise dospěje k závěru, že 
byly splněny podmínky pro poskytnutí 
finančního příspěvku z EFG, předloží 
žádost o převod do příslušných 
rozpočtových položek v souladu s článkem 
31 finančního nařízení.

1. Pokud Komise dospěje k závěru, že 
byly splněny podmínky pro poskytnutí
finančního příspěvku z EFT, předloží 
žádost o převod do příslušných 
rozpočtových položek v souladu s článkem 
31 finančního nařízení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

d) výsledcích průzkumu provedeného 
mezi příjemci pomoci šest měsíců po konci 
prováděcího období, jež zahrnují vnímané 
změny v zaměstnatelnosti příjemců pomoci 
nebo u těch, kteří již našli zaměstnání, více 
informací o kvalitě nalezeného zaměstnání, 
jako je změna pracovní doby, úroveň 
odpovědnosti nebo změna výše mzdy 
oproti předchozímu zaměstnání a odvětví, 
ve kterém daná osoba našla zaměstnání, a 
rozlišení těchto informací podle pohlaví, 
věkových skupin a dosaženého vzdělání;

d) výsledcích průzkumu provedeného 
mezi příjemci pomoci během šesti měsíců 
po konci prováděcího období, jež zahrnují 
vnímané změny v zaměstnatelnosti 
příjemců pomoci nebo u těch, kteří již našli 
zaměstnání, více informací o kvalitě 
nalezeného zaměstnání, jako je změna 
pracovní doby, úroveň odpovědnosti nebo 
změna výše mzdy oproti předchozímu 
zaměstnání a odvětví, ve kterém daná 
osoba našla zaměstnání, a rozlišení těchto 
informací podle pohlaví, věkových skupin 
a dosaženého vzdělání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise nejpozději šest měsíců od 
obdržení veškerých informací 
požadovaných podle odstavce 1 ukončí 
poskytování finančního příspěvku z EFG
určením konečné částky finančního 
příspěvku z EFG a případných vyrovnání 
dotčeným členským státem podle článku 
24. Ukončení bude podmíněno 
poskytnutím ukazatele dlouhodobých 
výsledků podle odstavce 2.

3. Komise nejpozději šest měsíců od 
obdržení veškerých informací 
požadovaných podle odstavce 1 ukončí 
poskytování finančního příspěvku z EFT
určením konečné částky finančního 
příspěvku z EFT a případných vyrovnání 
dotčeným členským státem podle článku 
24. Ukončení bude podmíněno 
poskytnutím ukazatele dlouhodobých 
výsledků podle odstavce 2.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. srpna 2021 a poté každé dva 
roky předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě souhrnnou, 
kvantitativní a kvalitativní zprávu o 
činnostech prováděných podle tohoto 
nařízení a nařízení (EU) č. 1309/2013 za 
předchozí dva roky. Tato zpráva se zaměří 
zejména na výsledky dosažené 
prostřednictvím EFG a bude obsahovat 
zejména informace týkající se podaných 
žádostí, přijatých rozhodnutí, 
financovaných opatření včetně statistik 
týkajících se ukazatelů stanovených 
v příloze a jejich doplňkovosti s opatřeními 
financovanými ostatními fondy Unie, 
zejména ESF+, a informace týkající se 
ukončení poskytování finančního 
příspěvku a rovněž zahrnuje ty žádosti, 
které byly zamítnuty nebo omezeny 
z důvodu nedostatečných prostředků nebo 
nezpůsobilosti.

1. Do 1. srpna 2021 a poté každé dva 
roky předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě souhrnnou, 
kvantitativní a kvalitativní zprávu o 
činnostech prováděných podle tohoto 
nařízení a nařízení (EU) č. 1309/2013 za 
předchozí dva roky. Tato zpráva se zaměří 
zejména na výsledky dosažené 
prostřednictvím EFT a bude obsahovat 
zejména informace týkající se podaných 
žádostí, přijatých rozhodnutí, 
financovaných opatření včetně statistik 
týkajících se ukazatelů stanovených 
v příloze a jejich doplňkovosti s opatřeními 
financovanými ostatními fondy Unie, 
zejména ESF+, a informace týkající se 
ukončení poskytování finančního 
příspěvku a rovněž zahrnuje ty žádosti, 
které byly zamítnuty nebo omezeny 
z důvodu nedostatečných prostředků nebo 
nezpůsobilosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise každé čtyři roky z vlastního 
podnětu a v úzké spolupráci s členskými 
státy provede hodnocení finančních 
příspěvků z EFG.

1. Komise každé čtyři roky z vlastního 
podnětu a v úzké spolupráci s členskými 
státy provede hodnocení finančních 
příspěvků z EFT.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby se zajistilo účinné posouzení 
pokroku při plnění cílů EFG, je Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
25, jimiž se mění příloha za účelem 
přezkumu nebo doplnění těchto ukazatelů, 
je-li to považováno za nezbytné, a doplnění 
tohoto nařízení ustanoveními o rámci pro 
monitorování a hodnocení.

4. Aby se zajistilo účinné posouzení 
pokroku při plnění cílů EFT, je Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
25, jimiž se mění příloha za účelem 
přezkumu nebo doplnění těchto ukazatelů, 
je-li to považováno za nezbytné, a doplnění 
tohoto nařízení ustanoveními o rámci pro 
monitorování a hodnocení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčena odpovědnost 
Komise za plnění souhrnného rozpočtu 
Unie, odpovídají za řízení a finanční 
kontrolu opatření, na něž se vztahuje 
podpora z EFG, členské státy. Mezi kroky, 
které podniknou, patří:

1. Aniž je dotčena odpovědnost 
Komise za plnění souhrnného rozpočtu 
Unie, odpovídají za řízení a finanční 
kontrolu opatření, na něž se vztahuje 
podpora z EFT, členské státy. Mezi kroky, 
které podniknou, patří:

Or. fr

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely čl. [63 odst. 3 ?] finančního 
nařízení členské státy určí subjekty 
odpovědné za řízení a kontrolu opatření 
podporovaných z EFG. Při předkládání 

Pro účely čl. [63 odst. 3 ?] finančního 
nařízení členské státy určí subjekty 
odpovědné za řízení a kontrolu opatření 
podporovaných z EFT. Při předkládání 
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závěrečné zprávy o provádění finančního 
příspěvku podle čl. 20 odst. 1 tohoto 
nařízení tyto subjekty poskytnou Komisi 
informace uvedené v [čl. 63 odst. 5, 6 a 7
?] finančního nařízení.

závěrečné zprávy o provádění finančního 
příspěvku podle čl. 20 odst. 1 tohoto 
nařízení tyto subjekty poskytnou Komisi 
informace uvedené v [čl. 63 odst. 5, 6 a 7
?] finančního nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem, aniž jsou dotčeny 
pravomoci Účetního dvora nebo kontroly 
prováděné členskými státy podle 
vnitrostátních právních a správních 
předpisů, mohou úředníci nebo 
zaměstnanci Komise u opatření 
financovaných z EFG provádět kontroly na 
místě, včetně namátkových kontrol, 
přičemž je oznámí alespoň jeden pracovní 
den předem. Komise uvědomí žádající 
členský stát s cílem získat veškerou 
nezbytnou pomoc. Těchto kontrol se 
mohou účastnit úředníci nebo zaměstnanci 
dotčeného členského státu.

Za tímto účelem, aniž jsou dotčeny 
pravomoci Účetního dvora nebo kontroly 
prováděné členskými státy podle 
vnitrostátních právních a správních 
předpisů, mohou úředníci nebo 
zaměstnanci Komise u opatření 
financovaných z EFT provádět kontroly na 
místě, včetně namátkových kontrol, 
přičemž je oznámí alespoň jeden pracovní 
den předem. Komise uvědomí žádající 
členský stát s cílem získat veškerou 
nezbytnou pomoc. Těchto kontrol se 
mohou účastnit úředníci nebo zaměstnanci 
dotčeného členského státu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 7

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby všechny 
podklady týkající se vynaložených výdajů 
byly k dispozici Komisi a Účetnímu dvoru 
po dobu tří let následujících po ukončení 
finančního příspěvku obdrženého z EFG.

7. Členské státy zajistí, aby všechny 
podklady týkající se vynaložených výdajů 
byly k dispozici Komisi a Účetnímu dvoru 
po dobu tří let následujících po ukončení 
finančního příspěvku obdrženého z EFT.
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