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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 1

(1) Bez ohledu na celkový pozitivní účinek
globalizace na růst a zaměstnanost ve 
Společenství je vhodné zřídit Evropský fond 
pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen 
„EFG“), jehož prostřednictvím Společenství 
ukáže svou solidaritu s pracovníky, kteří 
ztratili své zaměstnání z důvodu změn ve 
struktuře světového obchodu;

(1) Vzhledem k účinku globalizace na růst 
a zaměstnanost ve Společenství je vhodné 
zřídit Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci (dále jen „EFG“), jehož 
prostřednictvím Společenství ukáže svou 
solidaritu s pracovníky, kteří ztratili své 
zaměstnání z důvodu změn ve struktuře 
světového obchodu;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh formuluje bod odůvodnění 1 nově a více realisticky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 1

(1) Bez ohledu na celkový pozitivní účinek 
globalizace na růst a zaměstnanost ve 
Společenství je vhodné zřídit Evropský fond 
pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen 
„EFG“), jehož prostřednictvím Společenství 
ukáže svou solidaritu s pracovníky, kteří 
ztratili své zaměstnání z důvodu změn ve 
struktuře světového obchodu.

(1) Bez ohledu na celkový pozitivní účinek 
globalizace na růst a zaměstnanost ve 
Společenství je vhodné zřídit Evropský fond 
pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen 
„EFG“), jehož prostřednictvím Společenství 
spravedlivým způsobem ukáže svou 
solidaritu s pracovníky, kteří ztratili své 
zaměstnání z důvodu změn ve struktuře 
světového obchodu.

Or. el

Odůvodnění

Je důležité, aby pomoc EFG pro evropské pracovníky byla nejenom spravedlivá, ale aby byla 
i chápána jako spravedlivá.

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Negativní účinky globalizace by měla
v první řadě řešit dlouhodobá udržitelná 
strategie Společenství pro obchodní 
politiku, zaměřená na celosvětové vysoké 
sociální a ekologické normy;

Or. en
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Odůvodnění

Negativním účinkům globalizace na zaměstnanost by se mělo čelit proaktivní a udržitelnou 
obchodní politikou Společenství. EFG by měl být podřízeným nástrojem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Pomoc z fondu musí být účinná
a schopna se přizpůsobovat neustále se 
měnící a často nepředvídatelné situaci na 
trhu.

Or. el

Odůvodnění

Podmínky na mezinárodním a evropském trhu se neustále mění a jsou často nepředvídatelné. 
Fond se musí umět přizpůsobit těmto trendům a potřebám za všech okolností.

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 1b (nový)

(1b) Pro lepší pochopení plného rozsahu 
problematiky přesouvání podniků do 
zahraničí (off-shoring) je nutné, aby 
Komise tento proces neustále rozsáhle 
monitorovala, zkoumala a podávala o něm 
zprávy, včetně předpovědí, do jaké míry již 
konkurence týkající se off-shoringu 
ovlivňuje průmyslová odvětví EU, 
přiměřených programů pro sběr údajů 
o trendech týkajících se počtu 
a odvětvového složení přesouvaných 
pracovních míst, přesných analýz
hospodářských nákladů přesunu (včetně
ztrát z daňových příjmů a sociálních výdajů 
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nezbytných pro podporu propuštěných 
pracovníků), údajů o přeřazení pracovníků
a jejich nových mzdových úrovních
a analýz širších účinků na společenství.

Or. en

Odůvodnění

Prognózy umožňující včasné varování a údaje hodnotící účinky off-shoringu jsou nezbytnými 
nástroji pro vypracování přiměřené politické reakce Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 2

(2) Je třeba, aby EFG poskytoval 
specifickou a konkrétní pomoc mající za cíl 
usnadnit opětovné profesní začlenění 
pracovníků v oblastech nebo odvětvích, 
které utrpěly otřes v důsledku vážného 
narušení hospodářství.

(2) Je třeba, aby EFG poskytoval 
specifickou a konkrétní pomoc mající za cíl 
usnadnit opětovné profesní začlenění 
pracovníků v oblastech nebo odvětvích, 
obzvlášť těžce postiženými strukturální 
změnou v důsledku globalizace.

Or. de

Odůvodnění

Jak další rozvoj evropského vnitřního trhu, tak samotná globalizace jsou procesy, které jsou 
žádoucí. V průběhu dokončování vnitřního trhu a procesu globalizace jsou strukturální změny 
potřebné a smysluplné a vedou k lepšímu rozdělení zdrojů a ke zlepšení životní úrovně 
společnosti jako celku. Tudíž nelze mluvit o „narušení hospodářství“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 4

(4) Činnosti EFG musejí být koherentní a 
slučitelné s dalšími politikami Společenství 
a být v souladu s acquis Společenství.

(4) Činnosti EFG musejí být koherentní a 
slučitelné s dalšími politikami Společenství 
a být v souladu s acquis Společenství



AM\630028CS.doc 5/17 PE 378.591v01-00

CS

a zejména s opatřeními přijatými podle 
strukturálních fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 5

(5) Na opatření financované v rámci tohoto 
nařízení nemůže být poskytnuta finanční 
pomoc z jiných finančních nástrojů 
Společenství.

(5) Na opatření financované v rámci tohoto 
nařízení nemůže být poskytnuta finanční 
pomoc z jiných finančních nástrojů 
Společenství. V rámci regionálního rozvoje
je však nutná koordinace se stávajícími
nebo plánovanými opatřeními na 
modernizaci a restrukturalizaci, i když by 
tato koordinace neměla vést k vytvoření 
paralelních nebo dalších řídících struktur 
pro opatření financovaná z EFG.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 21
Čl. 1 odst. 1

1. Toto nařízení zřizuje Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) 
s cílem umožnit Komisi poskytování 
podpory pracovníkům, kteří ztratili své 
zaměstnání z důvodu velkých změn ve 
struktuře světového obchodu, v případech, 
kdy tato propouštění mají značný negativní 
dopad na regionální nebo místní ekonomiky.

1. Toto nařízení zřizuje Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) 
s cílem umožnit Společenství poskytování 
podpory pracovníkům, kteří ztratili své 
zaměstnání z důvodu velkých změn ve 
struktuře světového obchodu, v případech, 
kdy tato propouštění mají značný negativní 
dopad na sekundární a terciární odvětví
regionální nebo místní ekonomiky.

Or. en
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Odůvodnění

V odvětví zemědělství by se měly používat specifické nástroje SZP.

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 22
Čl. 2 úvodní věta

EFG poskytne finanční příspěvek, pokud 
velké změny ve struktuře světového 
obchodu povedou k vážnému narušení 
hospodářství, zejména k masivním dovozům 
do Evropské unie, nebo k postupnému
poklesu podílu Evropské unie na trhu v 
daném odvětví nebo k přemístění do třetích 
zemí, majícímu za následek:

EFG poskytne finanční příspěvek, pokud 
velké změny ve struktuře světového 
obchodu povedou k vážnému narušení 
hospodářství, zejména k masivním dovozům 
do Evropské unie, nebo k prudkému poklesu 
podílu Evropské unie na trhu v daném 
odvětví nebo k přemístění do třetích zemí, 
majícímu za následek:

Or. en

Odůvodnění

EGF by měl být schopen vyrovnat náhlé prudké snížení podílu EU na trhu z důvodů 
uvedených v tomto článku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 23
Čl. 2 úvodní věta

EFG poskytne finanční příspěvek, pokud 
velké změny ve struktuře světového 
obchodu povedou k vážnému narušení 
hospodářství, zejména k masivním dovozům 
do Evropské unie, nebo k postupnému 
poklesu podílu Evropské unie na trhu 
v daném odvětví nebo k přemístění 
do třetích zemí, majícímu za následek:

EFG poskytne finanční příspěvek, pokud 
velké změny ve struktuře světového 
obchodu povedou k vážnému narušení 
hospodářství, zejména k masivním dovozům 
do Evropské unie, nebo k postupnému 
poklesu podílu Evropské unie na trhu 
v daném odvětví nebo k přemístění 
do třetích zemí či jiných členských států 
EU, majícímu za následek:

Or. el
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Odůvodnění

Pomoc z fondu musí být dostupná také v případech přemístění podniku mezi členskými státy,
k němuž prokazatelně dochází, aby se zabránilo nespravedlnosti vyplývající z diskriminace 
mezi propuštěnými v důsledku přemístění v rámci EU či mimo ní, jež může být motivováno 
levnější pracovní sílou nebo jinak nižšími provozními náklady v hostitelské zemi.

Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis

Pozměňovací návrh 24
Čl. 2 písm. a)

(a) propuštění nejméně 1 000 zaměstnanců 
jednoho podniku, včetně pracovníků, kteří 
ztratí své zaměstnání u dodavatelů nebo u 
výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného 
podniku, v regionu, kde zaměstnanost 
měřená na úrovni NUTS III je vyšší než 
průměr Společenství či vnitrostátní průměr,

(a) propuštění nejméně 500 zaměstnanců 
jednoho podniku, včetně pracovníků, kteří 
ztratí své zaměstnání u dodavatelů nebo u 
výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného 
podniku, v regionu, kde zaměstnanost 
měřená na úrovni NUTS III je vyšší než 
průměr Společenství či vnitrostátní průměr,

Or. en

Odůvodnění

Podmínka 1000 propuštěných pracovníků je příliš restriktivní pro podniky v menších 
členských státech EU.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 25
Čl. 2 písm. a)

(a) propuštění nejméně 1 000 zaměstnanců 
jednoho podniku, včetně pracovníků, kteří 
ztratí své zaměstnání u dodavatelů nebo u 
výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného 
podniku, v regionu, kde zaměstnanost 
měřená na úrovni NUTS III je vyšší než 
průměr Společenství či vnitrostátní průměr,

(a) propuštění nejméně 500 zaměstnanců 
jednoho podniku, včetně pracovníků, kteří 
ztratí své zaměstnání u dodavatelů nebo u 
výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného 
podniku, v regionu, kde zaměstnanost 
měřená na úrovni NUTS III je vyšší než 
průměr Společenství či vnitrostátní průměr,

Or. it
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že velikost podniků se v různých zemích Evropské unie liší, je propuštění 
500 osob kritériem, které by mohlo uspokojit všechny členské státy Evropské unie, aniž by 
byla dotčena zásada rovnosti zacházení s členskými státy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 26
Čl. 2 písm. b)

(b) propuštění během období 6 měsíců 
nejméně 1 000 zaměstnanců z jednoho nebo 
více podniků jednoho odvětví ve smyslu 
úrovně NACE 2, které představuje nejméně 
1 % regionální zaměstnanosti měřené na 
úrovni NUTS II.

(b) propuštění během období 6 měsíců 
nejméně 500 zaměstnanců z jednoho nebo 
více podniků jednoho odvětví ve smyslu 
úrovně NACE 2.

Or. de

Odůvodnění

Pro zajištění toho, že malé a střední podniky budou mít také přístup k finančním prostředkům, 
na které mají právo, by mělo být sníženo kritérium počtu propuštěných pracovníků. Druhé 
kritérium je vzhledem k reálným poměrům v malých členských státech velmi obtížné splnit, 
a proto by mělo být vypuštěno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis

Pozměňovací návrh 27
Čl. 2 písm. b)

(b) propuštění během období 6 měsíců
nejméně 1 000 zaměstnanců z jednoho nebo 
více podniků jednoho odvětví ve smyslu 
úrovně NACE 2, které představuje nejméně 
1 % regionální zaměstnanosti měřené na 
úrovni NUTS II.

(b) propuštění během období 10 měsíců
nejméně 500 zaměstnanců z jednoho nebo 
více podniků jednoho odvětví ve smyslu 
úrovně NACE 2, které představuje nejméně 
1 % regionální zaměstnanosti měřené na 
úrovni NUTS II.

Or. en
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Odůvodnění

Kritérium 1000 propuštěných pracovníků je příliš vysoké pro hodnocení závažnosti narušení 
hospodářství, chceme-li, jak je stanoveno v nařízení, zahrnout malé a střední podniky, jež jsou 
ve skutečnosti nejvíce postiženy liberalizací obchodu a jako první trpí účinky strukturálních 
změn ve struktuře světového obchodu. Navrhovaná doba šesti měsíců je příliš krátká na 
hodnocení závažnosti narušení hospodářství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 28
Čl. 2 písm. b)

(b) propuštění během období 6 měsíců 
nejméně 1 000 zaměstnanců z jednoho nebo 
více podniků jednoho odvětví ve smyslu 
úrovně NACE 2, které představuje nejméně 
1 % regionální zaměstnanosti měřené na 
úrovni NUTS II.

(b) propuštění během období 6 měsíců 
nejméně 750 zaměstnanců z jednoho nebo 
více podniků jednoho odvětví ve smyslu 
úrovně NACE 2, které představuje nejméně 
1 % regionální zaměstnanosti měřené na 
úrovni NUTS II.

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že velikost podniků se v různých zemích Evropské unie liší, je propuštění 
750 osob kritériem, které by mohlo uspokojit všechny členské státy Evropské unie, aniž by 
byla dotčena zásada rovnosti zacházení s členskými státy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 29
Čl. 2 odst. 1a (nový)

I pokud nejsou splněna kvantitativní 
kritéria uvedená v písmenech a) a b) výše, 
Komise může rozhodnout, že členský stát 
má nárok na pomoc z EFG v případech
řádně zdůvodněných mimořádnými 
okolnostmi v daném členském státě.

Or. el
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Odůvodnění

Je důležité, aby nařízení obsahovalo diskreční kritérium pro hodnocení přípustnosti žádostí 
tak, aby přísně číselná omezení nepředstavovala překážku pro pomoc z EFG, jsou-li splněny 
jiné stanovené podmínky. Např. Malta nebo Kypr nemohou podléhat stejným kvantitativním 
kritériím jako Německo, Spojené království nebo jiné velké členské státy, protože tím by se 
pomoc fondu omezila na omezený počet členských států.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 30
Článek 3

Finanční příspěvek je poskytnut podle 
tohoto nařízení na opatření spadající do 
koordinovaného balíku individualizovaných 
služeb zaměřených na opětovné profesní 
začlenění pracovníků, kteří ztratili své 
zaměstnání, včetně:

Finanční příspěvek je poskytnut podle 
tohoto nařízení na:
1. Opatření spadající do koordinovaného 
balíku individualizovaných služeb 
zaměřených na opětovné profesní začlenění 
pracovníků, kteří ztratili své zaměstnání, 
včetně:

(a) aktivních opatření na trhu práce, jako je 
pomoc při hledání zaměstnání, profesní 
poradenství, odborná příprava a 
rekvalifikace podle konkrétních potřeb, 
včetně dovedností v oblasti informačních a 
komunikačních technologií, pomoc při 
outplacementu a podpora podnikání nebo 
pomoc při zahájení samostatné výdělečné 
činnosti;

(a) aktivních opatření na trhu práce, jako je 
pomoc při hledání zaměstnání, profesní 
poradenství, odborná příprava a 
rekvalifikace podle konkrétních potřeb, 
včetně dovedností v oblasti informačních a 
komunikačních technologií, pomoc při 
outplacementu a podpora podnikání nebo 
pomoc při zahájení samostatné výdělečné 
činnosti;

(b) zvláštní časově omezené doplňky příjmu 
z výdělečné činnosti, jako jsou příspěvky při 
hledání zaměstnání, příspěvky na mobilitu, 
příspěvky k příjmu na podporu osob 
účastnících se odborné přípravy, jakož i 
dočasné doplňky mzdy pro pracovníky starší 
50 let, kteří souhlasí s tím, že se vrátí na trh 
práce za nižší mzdu.

(b) zvláštní časově omezené doplňky příjmu 
z výdělečné činnosti, jako jsou příspěvky při 
hledání zaměstnání, příspěvky na mobilitu, 
příspěvky k příjmu na podporu osob 
účastnících se odborné přípravy, jakož i 
dočasné doplňky mzdy pro pracovníky starší 
50 let, kteří souhlasí s tím, že se vrátí na trh 
práce za nižší mzdu.

1a. Zavedení mikrofinancování a opatření
pro sociální začlenění, které posilují 
program pro konkurenceschopnost
a inovaci (CIP) a program Společné 
evropské zdroje pro malé a střední podniky 
(JEREMIE), jež řídí Evropský investiční 
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fond.

Or. en

Odůvodnění

Část příspěvků z EFG by se měla použít pro posílení stávajících opatření zaměřených na 
usnadnění přizpůsobení se strukturálním změnám.

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 31
Čl. 3 písm. a)

(a) aktivních opatření na trhu práce, jako je 
pomoc při hledání zaměstnání, profesní 
poradenství, odborná příprava a 
rekvalifikace podle konkrétních potřeb, 
včetně dovedností v oblasti informačních a 
komunikačních technologií, pomoc při 
outplacementu a podpora podnikání nebo 
pomoc při zahájení samostatné výdělečné 
činnosti;

(a) aktivních opatření na trhu práce, jako je 
pomoc při hledání zaměstnání, profesní 
poradenství, odborná příprava a 
rekvalifikace podle konkrétních potřeb, 
včetně dovedností v oblasti informačních a 
komunikačních technologií a podpora 
podnikání nebo pomoc při zahájení 
samostatné výdělečné činnosti, včetně 
mikroúvěrů;

Or. en

Odůvodnění

Pomoc při outplacementu se vypouští, protože se jedná o specifický nástroj podniků ke 
zmírnění propouštění, které by měl platit zaměstnavatel. Byl přidán jednoznačný odkaz na 
mikroúvěry jako na užitečný nástroj.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jan Březina

Pozměňovací návrh 32
Čl. 3 písm. b)

(b) zvláštní časově omezené doplňky příjmu 
z výdělečné činnosti, jako jsou příspěvky na
hledání zaměstnání, příspěvky na mobilitu, 
příspěvky k příjmu na podporu osob 

vypouští se



PE 378.591v01-00 12/17 AM\630028CS.doc

CS

účastnících se odborné přípravy, jakož i 
dočasné doplňky mzdy pro pracovníky 
starší 50 let, kteří souhlasí s tím, že se vrátí 
na trh práce za nižší mzdu.

Or. cs

Odůvodnění

Ustanovení je v rozporu s právním základem nařízení, neboť se jedná o sociální zabezpečení 
a nikoli o hospodářskou a sociální soudržnost. Rovněž je v rozporu se zásadou subsidiarity, 
neboť činnost Společenství by zde pouze nahrazovala činnost členských států a neznamenala 
by žádnou přidanou hodnotu. V neposlední řadě je účelné směřovat omezené prostředky EFG
do rozvoje postiženého podniku a do zvýšení schopnosti propuštěných pracovníků uplatnit se 
na trhu práce.

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 33
Čl. 3 písm. b)

(b) zvláštní časově omezené doplňky příjmu 
z výdělečné činnosti, jako jsou příspěvky při 
hledání zaměstnání, příspěvky na mobilitu, 
příspěvky k příjmu na podporu osob 
účastnících se odborné přípravy, jakož i 
dočasné doplňky mzdy pro pracovníky 
starší 50 let, kteří souhlasí s tím, že se vrátí 
na trh práce za nižší mzdu.

(b) zvláštní časově omezené doplňky příjmu 
z výdělečné činnosti, jako jsou příspěvky při 
hledání zaměstnání, příspěvky na mobilitu, 
příspěvky k příjmu na podporu osob 
účastnících se odborné přípravy.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění věkové diskriminace, která je v rozporu s článkem 13 Smlouvy o ES a překračuje 
hranice toho, co je pro dosažení sledovaných legitimních cílů přiměřené a nezbytné (srov. 
rozsudek Soudního dvora ve věci C-144/04).
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Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 34
Čl. 5 odst. 1

1. Členský stát předloží žádost o příspěvek z 
EFG Komisi do 10 týdnů ode dne, kdy byly 
splněny podmínky pro pomoc z EFG 
uvedené v článku 2.

1. Členský stát předloží žádost o příspěvek z 
EFG Komisi do 12 týdnů ode dne, kdy byly 
splněny podmínky pro pomoc z EFG 
uvedené v článku 2, a v každém případě ode 
dne posledního vydání.

Or. el

Odůvodnění

Je nezbytné prodloužit lhůtu tak, aby byl dostatek času na získání vyčerpávajících 
a analytických informací požadovaných podle článku 5. V každém případě musí být jasně 
stanovena doba, od které začíná lhůta plynout.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 35
Čl. 5 odst. 2 písm. a)

(a) odůvodněnou analýzu vztahu mezi 
propouštěními a velkými změnami ve 
struktuře světového obchodu; doložené 
uvedení počtu propouštění, jakož i vysvětlení 
nepředvídatelné povahy těchto propouštění;

(a) odůvodněnou analýzu vztahu mezi 
propouštěními a velkými změnami ve 
struktuře světového obchodu a doložené 
uvedení počtu propouštění;

Or. de

Odůvodnění

Lze obtížně zjistit, zda byly strukturální změny předvídatelné či nikoli. Kromě toho, dokonce 
i předvídatelné rozsáhlé strukturální změny mají vážné sociální dopady.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 36
Čl. 5 odst. 5
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5. Na základě informací uvedených v 
odstavci 2 posoudí Komise ve spolupráci s 
členským státem, zda jsou splněny 
podmínky pro poskytnutí finančního 
příspěvku podle tohoto nařízení.

5. Na základě informací uvedených v 
odstavci 2 posoudí Komise do třiceti dnů od 
obdržení žádosti a ve spolupráci s členským 
státem, zda jsou splněny podmínky pro 
poskytnutí finančního příspěvku podle 
tohoto nařízení.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité, aby v nařízení byla uvedena lhůta, ve které Komise zhodnotí žádosti o finanční 
příspěvek.

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 37
Čl. 6 odst. 2

2. Pomoc z EFG doplní opatření členských 
států na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni.

2. Pomoc z EFG doplní opatření členských 
států na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni, včetně, v souladu s odstavcem 5, 
opatření spolufinancovaných ze 
strukturálních fondů.

Or. en

Odůvodnění

Komplementarita a koordinace s opatřeními spolufinancovanými ze strukturálních fondů
může zvýšit soudržnost pomoci z EGF a dalších politik Společenství, jak je uvedeno v bodech 
odůvodnění 4 a 5.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 38
Čl. 6 odst. 5

5. Členský stát zajistí, aby specifická 
opatření, na něž se vztahuje příspěvek z 
EFG, neobdržela rovněž pomoc z jiných 

5. Členský stát zajistí, aby specifická 
opatření, na něž se vztahuje příspěvek z 
EFG, kromě opatření uvedených v čl. 3 
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finančních nástrojů Společenství. odst. 1a, neobdržela rovněž pomoc z jiných 
finančních nástrojů Společenství.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k navrženému pozměňovacímu návrhu k článku 3.

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 39
Článek 7

Pokud jde o přístup k podpoře z EFG, 
Komise a členské státy podporují rovnost 
žen a mužů a zajišťují zákaz diskriminace 
na základě pohlaví, rasy, etnického původu, 
náboženského vyznání nebo světového 
názoru, zdravotního postižení, věku nebo 
sexuální orientace.

Komise a členské státy zajistí, aby se během 
různých fází využívání EFG podporovala
rovnost žen a mužů a začleňování rodového 
hlediska.

Komise a členské státy přijmou přiměřené 
kroky k tomu, aby zabránily jakékoli 
diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo
etnického původu, náboženství nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace během různých fází využívání
EFG, zejména pokud jde o přístup k EFG.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přizpůsobuje tuto doložku o vyloučení diskriminace formulaci 
článku 16 nařízení Rady, kterým se stanoví obecná ustanovení o ERDF, ESF a Fondu 
soudržnosti.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 40
Čl. 10 odst. 1

1. Na základě posouzení provedeného 
v souladu s čl. 5 odst. 5 a s ohledem zejména 
na počet propouštění, navržená opatření a 
odhadnuté náklady Komise stanoví co 
nejdříve výši finančního příspěvku, který má 
být v případě potřeby poskytnut, v mezích 
dostupných zdrojů.

1. Na základě posouzení provedeného 
v souladu s čl. 5 odst. 5 a s ohledem zejména 
na počet propouštění, navržená opatření a 
odhadnuté náklady Komise do třiceti dnů od 
obdržení žádosti předložené členským 
státem v souladu s čl. 5 odst. 2 stanoví výši 
finančního příspěvku, který má být v případě 
potřeby poskytnut, v mezích dostupných
zdrojů.

Tato částka nesmí přesáhnout 50 % celkové 
výše odhadnutých nákladů uvedených v čl. 5 
odst. 2 písm. d).

Tato částka nesmí u oblastí, na něž se 
vztahuje kritérium konkurence, přesáhnout 
50 % a u oblastí, na něž se vztahuje 
kritérium konvergence, 70 % celkové výše 
odhadnutých nákladů uvedených v čl. 5 odst. 
2 písm. d).

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se jedná o fond, který je uplatňován v naléhavých případech při řešení 
následků globalizace, měla by Evropská komise o přidělení finančního příspěvku rozhodovat 
rychle. Je proto nutné, aby nařízení uvádělo lhůtu, ve které se Komise musí vyjádřit k žádosti 
o podporu z EFG. 

Vzhledem k různému stupni hospodářského rozvoje jednotlivých členských států EU by 
příspěvek z EFG měl odrážet tyto rozdíly.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 41
Čl. 10 odst. 1 pododstavec 2

Tato částka nesmí přesáhnout 50 % celkové 
výše odhadnutých nákladů uvedených v čl. 5 
odst. 2 písm. d).

Tato částka nesmí přesáhnout 75 % celkové 
výše odhadnutých nákladů uvedených v čl. 5 
odst. 2 písm. d).

Or. el



AM\630028CS.doc 17/17 PE 378.591v01-00

CS

Odůvodnění

Finanční příspěvek ve výši 50 % je velmi omezující, má-li být skutečně dosažen původní účel 
vytvoření fondu, tj. skutečná solidarita s místními, regionálními nebo národními
ekonomikami, vystavenými tvrdému dopadu globalizace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 42
Čl. 20 odst. 1

Na základě první výroční zprávy stanovené 
v článku 16 mohou Evropský parlament a 
Rada na základě návrhu Komise přezkoumat 
toto nařízení, aby zajistily, že bude dosaženo 
cíle solidarity EFG a že jeho ustanovení 
budou odpovídajícím způsobem přihlížet k 
hospodářským, sociálním a územním 
charakteristikám všech členských států.

Na základě první výroční zprávy stanovené 
v článku 16 mohou Evropský parlament a 
Rada na základě návrhu Komise přezkoumat 
toto nařízení, aby zajistily, že bude dosaženo 
cíle solidarity EFG a že jeho ustanovení 
budou odpovídajícím způsobem přihlížet k 
hospodářským, sociálním a územním 
charakteristikám všech členských států.
Pokud by se ukázalo, že cíle EFG nelze 
dosáhnout prostředky, které jsou 
každoročně k dispozici, Komise doporučí
jejich úpravu.

Or. el

Odůvodnění

Je potřeba vyhodnotit fungování fondu, aby se určilo, zda je objem použitelných prostředků
dostatečný k dosažení cílů, pro které byl fond zřízen.


