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SHORT JUSTIFICATION

Bez nároku na hluboké hodnocení globalizace jako takové je nesporné, že přináší vedle 
pozitivního přínosu i negativní jevy. Na ně se snaží pochopitelně reagovat také EU. Přes řadu 
uskutečňovaných kroků se zcela  nedaří pomocí některých stávajících opatření a politik 
eliminovat nepříznivé dopady. I když  lze souhlasit s názorem, že nejefektivnější reakcí na 
otřesy ve struktuře světového obchodu a jejich dopady na pracující jsou proaktivní kroky jako 
jsou investice do tvorby nových pracovních míst, podpory a povzbuzení podnikání, 
výraznějšího financování vědy a výzkumu, zvyšování flexibility na pracovním trhu a tak 
vytvářením podmínek pro celkové  zvýšení evropské konkurenceschopnosti, je přesto možné 
přivítat návrh na zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF). A to hned 
z několika důvodů.

Je-li jedním ze záměrů Komise vyslat pozitivní signál, že se Evropské orgány a členské státy 
unie chtějí podílet na řešení problémů spojených se změnami v mezinárodním obchodu a 
jejich dopadech na pracující, pak je tuto snahu možné podpořit. Ovšem s vědomím toho, že 
možnosti EGF jsou do určité míry omezené a navíc za podmínky, že je třeba kritéria a 
pravidla pro tento fond nastavit transparentně a co nejjednodušeji tak, aby i při svém 
omezeném významu měl alespoň určitý efekt. Navíc je nutné mít na zřeteli i nemálo faktorů, 
které vyznění dopadu EGF a jeho vnímání ovlivní. Například rovnost přístupu, stejné 
podmínky a šance pro všechny členské státy (malé i velké), možnost čerpání prostředků v 
případě problémů nejen velkých, ale především malých a středních podniků, na které výkyvy 
dopadají nejvíce a které přitom tvoří naprostou převahu a základ struktury zaměstnavatelů v 
EU.

Těmito a dalšími hledisky jsou tedy motivovány navrhované změny a úpravy původního textu
předloženého v rámci projektu EGF Komisí.
Sporným bodem jsou především kvalifikační kritéria pro čerpání z EGF. Návrh Komise 
vzbuzuje obavy z možnosti porušení principu stejného zacházení bez ohledu na velikost 
členských států EU a také na velikost podniků, které by měly mít možnost čerpat pomoc z 
EGF. Je třeba mít například na paměti, že 99% společností v Evropě jsou malé a střední 
podniky (SME) a 92% z nich má méně než 10 zaměstnanců. Z tohoto pohledu se tedy jeví 
jako žádoucí upravit podmínku o aplikaci EGF pro podniky s nejméně 1 000 pracovníků. 
Společně s dalšími kritérii by pak fond byl jen velice těžko přístupný také pro malé členské 
státy EU, které už svoje výhrady daly v diskusích najevo.

Neméně sporným je také princip uplatnění EGF v případě přesunů výroby do třetích zemí. 
Skutečnost, že by se fond nevztahoval na případy ztráty pracovních míst v rámci EU, i když je 
tu stejný dopad přesunů z důvodu hledání výhodnějších výrobních podmínek, by vedla k 
budování několika "vrstev" nezaměstnaných. Navíc s chystaným dalším rozšířením EU 
(nejblíže o Bulharsko a Rumunsko) by se problém ještě prohluboval. Je tu i nebezpečí, že se 
podniky budou raději snažit přesouvat výrobu mimo EU, což určitě nepatří k zájmům Unie. 
Pokud má být EGF fondem pro rychlou reakci na nepředvídatelné a nenadálé ekonomické 
změny, pak by měla být kritéria jednoduchá a procedura schvalování i čerpání prostředků co 
nejkratší. Tyto zásady se do návrhu Komise zapracovávají velice obtížně, přesto některé 
navrhované úpravy výboru ITRE směřují právě tímto směrem.
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Podle názoru předkladatele zprávy musí být důležitou součástí procesu vytváření i následného 
využívání EGF aktivní spoluúčast - vedle zaměstnavatelů a institucí jednotlivých členských 
států také ze strany sociálních partnerů. Po konzultacích  by jejich stanoviska měla být 
zahrnována do rozhodovacího procesu. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat skupině 
pracovníků, která se vzhledem k vyššímu věku potýká s většími problémy na trhu práce, tím 
spíš že tato skupina se v EU stále rozšiřuje.  Lidé kolem 50 let věku jen obtížně hledají 
zaměstnání a platí to ve stejné míře i pro změny pracovního zařazení. Není ale podle mínění 
předkladatele správné stanovovat přesnou hranici 50 let, protože spektrum problémů se 
změnou či ztrátou zaměstnání se týká lidí ve větším věkovém rozpětí kolem této hranice. 
Navíc se tu promítají i specifika různých profesí, kde se věková hranice tzv. starších a méně 
potřebných pracovníků oproti běžnému pojetí snižuje. Změnou původního návrhu se snaží 
text zahrnout také okolnosti národních úprav například pro odchody do důchodu.

Důležitou podmínkou pro existenci a uplatňování EGF musí pak být podle přesvědčení 
předkladatele stanoviska výboru ITRE zevrubné a objektivní zhodnocení účinnosti tohoto 
nástroje ve vztahu k původnímu záměru a případné upravení kritérií (včetně výše rozpočtu) na 
základě získaných zkušeností, tak aby se EGF nestal jen formální administrativně náročnou 
záležitostí bez potřebného efektu pro členské státy EU a jejich obyvatele.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
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) V návaznosti na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 5. července 2006 o 
politickém rámci k posílení 
zpracovatelského průmyslu EU - cesta k 
integrovanějšímu přístupu k průmyslové 
politice, které přivítalo zřízení EFG a 
požadovalo, aby se EFG zaměřil na 
poskytování pomoci při hledání nového 
zaměstnání pracovníkům propuštěným v 
důsledku globalizace, by EFG měl 
poskytovat specifickou a konkrétní pomoc 
mající za cíl usnadnit opětovné profesní 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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začlenění pracovníků v oblastech nebo 
odvětvích, které utrpěly otřes v důsledku 
vážného narušení hospodářství.

Odůvodnění

Evropský parlament při hlasování dne 4. července 2006 o zprávě "Politický rámec k posílení 
zpracovatelského průmyslu EU - cesta k integrovanějšímu přístupu k průmyslové politice" 
(zpravodaj Joan Calabuig Rull) , přijal v pozměňovacím návrhu číslo 33 formulaci : EP..." 
vítá" vznik EGF.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 2 úvodní část

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 do jiného členského státu 
EU, kde jsou nižší náklady na pracovní 
sílu, majícímu za následek:

Odůvodnění

Původní kritérium  by mohlo povzbuzovat  společnosti k přemísťování aktivit do třetích zemí 
namísto do  členských států EU, což je v rozporu s politikou EU. Podmínka pomoci pouze při 
přemístění  mimo EU  by mohla navozovat pocit nespravedlivého zacházení s pracovníky
propuštěnými v důsledku přemístění nebo restrukturalizace v rámci EU. Kritérium by mělo 
odrážet existující disproporci v ekonomické vyspělosti členských států EU i s ohledem na 
chystané další rozšíření unie.

Pozměňovací návrh 3
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 

(a) propuštění nejméně 250 zaměstnanců 
jednoho podniku, včetně pracovníků, kteří 
ztratí své zaměstnání u dodavatelů nebo u 
výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného 
podniku, nebo u poskytovatelů služeb 
tomuto podniku, v regionu, kde 



PE 376.439v01-00 6/10 PA\623015CS.doc

CS

průměr Společenství či vnitrostátní průměr, zaměstnanost měřená na úrovni NUTS III je 
vyšší než průměr Společenství či vnitrostátní 
průměr,

Odůvodnění

Podmínka 1 000 propuštěných pracovníků se jeví jako obtížně splnitelná v případě, že chceme 
zachovat rovnost přístupu ohledně malých a středních podniků. Rovněž je toto kritérium příliš 
limitující i pro menší členské státy EU.

Pozměňovací návrh 4
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, které představuje nejméně 
0,5% regionální zaměstnanosti měřené na 
úrovni NUTS II.

Odůvodnění

Podmínka 1 000 propuštěných pracovníků se jeví jako obtížně splnitelná v případě, že chceme 
zachovat rovnost přístupu ohledně malých a středních podniků. Rovněž je toto kritérium příliš 
limitující i pro menší členské státy EU. Prostředky z EGF by měly především pomáhat k 
řešení situace v oblastech nejvíce postižených nezaměstnaností tak, aby se neprohlubovaly 
rozdíly mezi jednotlivými regiony.

Pozměňovací návrh 5
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, zvyšování 
kvalifikace 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 včetně jejich 
doprovodných opatření;
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Odůvodnění

Je důležité, aby aktivní opatření byla provázena i doprovodnými formami pomoci, jako je 
například péče o děti při odborné přípravě a rekvalifikaci pracovníků, což se zvláště týká žen 
a osamělých rodičů. Zvýšení kvalifikace je pak často jednodušší a může být i méně nákladné 
než rekvalifikace a například v technických oborech je na pracovním trhu požadované.

Pozměňovací návrh 6
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, jakož i 
dočasné doplňky mzdy pro starší 
pracovníky při zohlednění profesních a 
národních specifik.

Odůvodnění

Zaměstnanci by neměli být motivováni k návratu na trh práce za nižší mzdy výměnou za 
dočasné doplňky mzdy, které neřeší perspektivu v delším časovém horizontu. Neměla by být 
stanovena přesná věková hranice (50 let), protože pracovníci se dostávají do problémů 
s uplatněním se na trhu práce v širším věkovém rozpětí v závislosti na profesních i národních 
specifických podmínkách.

Pozměňovací návrh 7
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 po splnění podmínek pro 
pomoc z EFG uvedených v článku 2 
neprodleně informuje Komisi a poté
předloží žádost o příspěvek z EFG Komisi 
do 10 týdnů ode dne, kdy byly splněny 
podmínky pro pomoc z EFG uvedené v 
článku 2.

Odůvodnění

Uvedená změna má zrychlit přípravu a následně i umožnit rychlejší uplatnění EGF v souladu 
se záměrem, že EGF je prostředkem k rychlé reakci na otřesy způsobené celkovými změnami 
ve struktuře světového obchodu. Navíc dá lepší přehled o potřebě finančních prostředků, které 
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bude třeba z EGF uvolňovat. 

Pozměňovací návrh 8
Čl. 5 odst. 2 písm. f)

(f) dodržované postupy, pokud jde o 
konzultaci se sociálními partnery;

(f) dodržované postupy, pokud jde o 
konzultaci se sociálními partnery a jejich 
stanoviska;

Odůvodnění

Navrhovaná změna posiluje roli sociálních partnerů, jejich zainteresovanost ale i 
spoluodpovědnost v rozhodovacích procesech spojených s rozdělováním prostředků z EGF.

Pozměňovací návrh 9
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, jakož i strukturální pomoc z jiných 
finančních nástrojů Společenství.

Odůvodnění

Původně navrhované znění nedostatečně odráží záměr, aby EGF byl doplňkem stávajících 
politik a finančních nástrojů Společenství, jejichž cílem je reagovat na vývoj světové 
ekonomiky.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 8 odst. 1

1. EFG může z podnětu Komise v mezích 
horního limitu 0,35% z finančních zdrojů, 
které jsou pro daný rok k dispozici, 
financovat činnosti zahrnující monitorování, 
informace, administrativní a technickou 
podporu, audit, kontrolu a hodnocení 

1. EFG může z podnětu Komise v mezích 
horního limitu 0,30% z finančních zdrojů, 
které jsou pro daný rok k dispozici, 
financovat činnosti zahrnující monitorování, 
informace, administrativní a technickou 
podporu, audit, kontrolu a hodnocení 
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nezbytné k provádění tohoto nařízení. nezbytné k provádění tohoto nařízení.

Odůvodnění
Navrhovaná částka se jeví jako nepřiměřeně vysoká ve srovnání se skutečností, že u 
strukturálních fondů  je výše technické pomoci EK pro příští období stanovena na 0,25% a u 
Fondu solidarity na 0,20%.

Pozměňovací návrh 11
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.
Tato částka nesmí přesáhnout 50% celkové 
výše odhadnutých nákladů uvedených v čl. 5 
odst. 2 písm. d).

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, nejpozději však do 6 týdnů od 
přijetí žádosti, která splňuje náležitosti 
uvedené v čl. 5 odst. 2, výši finančního 
příspěvku, který má být v případě potřeby 
poskytnut, v mezích dostupných zdrojů.
Tato částka nesmí přesáhnout 70% celkové 
výše odhadovaných nákladů uvedených v čl. 
5 odst. 2 písm. d).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jde o pomoc EU členským státům řešit naléhavé případy následků 
náhlých změn ve struktuře světového obchodu nemusí být vždy především v malých členských 
zemích dostatek okamžitě použitelných rozpočtových prostředků na spolufinancování. 
Stanovení nejzazšího termínu pro rozhodnutí Komise má za cíl urychlit proceduru 
projednávání žádostí o pomoc z EGF.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 12 odst. 2

2. Komise předloží návrhy rozpočtovému 
orgánu v sériích.
Ke dni 1. července každého roku nejméně 
jedna čtvrtina z nejvyšší roční částky EFG 
zůstane k dispozici, aby bylo možné pokrýt 

2. Komise může předložit návrhy 
rozpočtovému orgánu v odůvodněných 
případech v sériích.
Ke dni 1. září každého roku nejméně jedna 
čtvrtina z nejvyšší roční částky EFG zůstane 
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potřeby z konce roku. k dispozici, aby bylo možné pokrýt potřeby 
z konce roku.

Odůvodnění
Předkládání návrhů v sériích bez udání důvodu hrozí zbytečným zdržováním procedury 
schvalování a následného poskytnutí finanční pomoci, což je v rozporu se zaměřením EGF 
jako prostředku rychlé reakce na nastalé změny ve struktuře světového obchodu. Posun 
termínu na 1.září by měl zajistit dostatek prostředků pro čerpání z EGF i na konci 
kalendářního roku. 
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