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Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2017)0101 – C8-0097/2017), 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 

17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) 

a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/20061 (dále jen „nařízení o EFG“), 

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 

kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20202, a zejména na článek 

12 uvedeného nařízení, 

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 

záležitostech a řádném finančním řízení3 (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), 

a zejména na článek 13 této dohody, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. dubna 2016 o návrhu rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se 

globalizaci (EGF/2016/000 TA 2016 - Technická pomoc z podnětu Komise)4, 

– s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013, 

– s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, 

– s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj, 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0157/2017), 

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla 

                                                 
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855. 
2 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884. 
3 Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
4  Přijaté texty, P8_TA(2016)0112. 



 

 

poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky 

významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční 

a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;  

B. vzhledem k tomu, že pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická 

a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji v souladu se společným prohlášením 

Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání 

dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013, pokud 

jde o přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení 

se globalizaci (dále jen „EFG“); 

C. vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG odráží dohodu mezi Parlamentem a Radou 

ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, 

zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na 

navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování 

žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále 

rozšíření způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby 

samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních 

podniků; 

D. vzhledem k tomu, že maximální roční rozpočet, který je pro EFG k dispozici, činí 150 

milionů EUR (v cenách roku 2011) a že podle čl. 11 odst. 1 nařízení o EFG lze na 

technickou pomoc z podnětu Komise vyčlenit nejvýše 0,5 % této částky (v roce 2017 

se tedy jedná o 844 620 EUR) k financování přípravy, sledování, sběru dat a vytváření 

vědomostní základny, administrativní a technické podpory, činností v oblasti šíření 

informací a komunikace, jakož i auditu, kontroly a hodnotících činností nezbytných 

k provádění nařízení o EFG; 

E. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně zdůrazňoval, že je nezbytné, aby 

EFG jakožto nástroj Unie na podporu propuštěných pracovníků poskytoval přidanou 

hodnotu, byl účinný a zvyšoval zaměstnatelnost příjemců; 

F. vzhledem k tomu, že navrhovaná částka ve výši 310 000 EUR odpovídá přibližně 

0,18 % maximálního ročního rozpočtu, který je pro EFG k dispozici v roce 2017, což je 

o 70 000 EUR méně než v roce 2016; 

1. souhlasí s tím, aby byla opatření navržená Komisí financována jako technická pomoc 

v souladu s čl. 11 odst. 1 a 4, jakož i čl. 12 odst. 2, 3 a 4 nařízení o EFG; 

2. vítá skutečnost, že se v roce 2017 snížil objem žádostí o finanční prostředky pro 

technickou pomoc z EFG v porovnání s rokem 2016; domnívá se, že je důležité 

posuzovat takovéto žádosti jako procentuální podíl ročních částek, které byly na EFG 

vynaloženy v uplynulých letech, a nejen v porovnání s maximální částkou, která by 

mohla být vynaložena v daném roce; 

3. uznává význam monitorování a sběru dat; připomíná význam spolehlivých statistických 

řad sestavovaných ve vhodné podobě tak, aby byly snadno dostupné a srozumitelné; 

vítá budoucí zveřejnění zpráv z roku 2017 předkládaných každé dva roky a požaduje 

veřejné a rozsáhlé šíření těchto zpráv v celé Unii; 

4. připomíná význam toho, aby internetová stránka věnovaná EFG byla přístupná pro 

všechny občany Unie; zdůrazňuje význam mnohojazyčnosti při široké komunikaci 

s veřejností; požaduje uživatelsky vstřícnější prostředí webu a vybízí Komisi, aby 

zvýšila obsahovou hodnotu svých publikací a audiovizuálních činností, jak je stanoveno 

v čl. 11 odst. 4 nařízení o EFG; 



 

 

5. vítá pokračující práci na standardizovaných postupech pro žádosti o podporu EFG 

a správu fondu s využitím funkcí systému pro elektronickou výměnu dat (dále jen 

„SFC2014“), což umožňuje zjednodušení a rychlejší vyřizování žádostí a lepší podávání 

zpráv; konstatuje, že Komise zjednodušila finanční operace EFG vytvořením rozhraní 

mezi systémem SFC a účetním a finančním informačním systémem Komise ABAC; 

bere na vědomí, že pro možné změny jsou zapotřebí pouze další doladění a úpravy, což 

de facto omezuje příspěvek EFG na tento druh výdajů; 

6. připomíná, že postup na začlenění EFG do systému SFC2014 již probíhá řadu let a že 

související náklady z rozpočtu EFG jsou relativně vysoké; vítá snížení nákladů 

v porovnání s minulými roky, což odráží skutečnost, že tento projekt nyní dospěl do 

fáze, kdy nadále vyžaduje už pouze jemné úpravy a dolaďování; 

7. připomíná, že je důležité vytvářet sítě a uskutečňovat výměny informací o EFG a šířit 

tak osvědčené postupy; podporuje proto financování dvou schůzí odborné skupiny 

kontaktních osob EFG a dvou seminářů vytvářejících sítě kontaktů, které se věnují 

provádění EFG; očekává, že tato výměna informací také přispěje k lepšímu 

a podrobnějšímu podávání zpráv o úspěšnosti žádostí v členských státech, zejména 

o míře opětovného začlenění příjemců do zaměstnání; 

8. bere na vědomí, že Komise hodlá investovat 70 000 EUR rozpočtu, který je k dispozici 

v rámci technické pomoci, na uspořádání dvou schůzí odborné skupiny kontaktních 

osob EFG; bere také na vědomí, že Komise hodlá investovat 120 000 EUR na podporu 

navazování kontaktů prostřednictvím seminářů mezi členskými státy, prováděcími 

orgány EFG a sociálními partnery; vítá připravenost Komise přizvat členy pracovní 

skupiny pro EFG k účasti na nedávném semináři EFG zaměřeném na vytváření sítí, 

který se konal v Monsu; vybízí Komisi, aby nadále zvala Parlament na tyto schůze 

a semináře v souladu s příslušnými ustanoveními rámcové dohody o vztazích mezi 

Evropským parlamentem a Evropskou komisí1; 

9. zdůrazňuje, že je třeba dále posílit kontakty mezi všemi stranami zapojenými do žádostí 

o podporu z EFG, a to včetně sociálních partnerů a subjektů na regionální a místní 

úrovni, aby se dosáhlo maximální součinnosti; zdůrazňuje, že by měla být posílena 

interakce mezi národními kontaktními osobami a regionálními nebo místními partnery 

poskytujícími pomoc a měl by být výslovně stanoven způsob komunikace a podpory 

a toky informací (vnitřní rozdělení, úkoly a odpovědnosti), na nichž by se shodli všichni 

zúčastnění partneři; 

10. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení; 

11. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a 

aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie; 

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi. 

                                                 
1  Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47. 



 

 

PŘÍLOHA 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 

(EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise) 

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 

2017/742.) 

 


