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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise navrhuje program „pro sociální změny a inovace“, jímž má plnit cíle 
strategie EU 2020 v oblasti boje proti nezaměstnanosti a chudobě a který se podílí na realizaci 
všech tří stěžejních iniciativ: „Mládež v pohybu“, „Program pro nové dovednosti a nová 
pracovní místa“ a „Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“.

Navrhuje, aby do tohoto nového programu na období 2014-2020 spadaly tři stávající nástroje 
na období 2007-2013: program Progress, EURES a evropský nástroj mikrofinancování 
Progress, který existuje teprve od roku 2010.

Tímto seskupením chce Evropská komise reagovat na cíl zjednodušení ve víceletém 
finančním rámci 2014-2020 a navrhuje zjednodušit dostupnost mechanismů pro příjemce, 
snížit administrativní náklady, sjednotit finanční předpisy, zajistit vysokou flexibilitu 
provádění a umožnit součinnosti mezi jednotlivými osami programu a dalšími programy 
Společenství (zejména Evropským sociálním fondem). 

Několik článků, které Komise navrhla, sleduje tento cíl zjednodušení.

Častější využívání možnosti používat k financování ve větším rozsahu paušály nebo pevné 
sazby by mělo snížit administrativní náklady jak pro řídicí oddělení Komise, tak pro příjemce, 
zejména při uskutečňování programů mobility.

Pro organizace poskytující mikrofinancování by bylo vytvořeno jediné správní místo, z něhož 
by jim byly poskytovány prostředky nezbytné pro mikrofinancování, technická pomoc
a prostředky na posílení jejich kapacit a které by mělo usnadňovat činnost a rozvoj těchto 
organizací.

Při seskupení všech tří doposud existujících mechanismů, jejichž cíle, koneční příjemci, aktéři 
a fungování se od sebe vzájemně liší, do jednoho programu, však hrozí nebezpečí, že dojde 
k oslabení soudržnosti návrhu a pružnosti mechanismu a že dosažení cíle součinnosti těchto 
podprogramů a dalších fondů Společenství bude obtížnější. Proto je třeba některé návrhy 
Komise přepracovat nebo prohloubit, aby bylo zajištěno řádné provádění programu 
k maximálnímu prospěchu konečných příjemců i zprostředkujících subjektů bez ohledu 
na jejich velikost.

Projekty je třeba podporovat spíše v závislosti na jejich přidané hodnotě, než na jejich 
objemu. „Malé“ projekty Společenství mohou mít skutečnou evropskou přidanou hodnotu, 
jak ukázalo fungování mechanismu mikrofinancování. 

Navrhovatelka navrhuje (percentuální) klíč k rozdělování mezi všemi třemi podprogramy, 
který se liší od klíče původně navrženého Evropskou komisí, ale odpovídá návrhům 
navrhovatelky k fondům, aby byly zajištěny nezbytné prostředky pro všechny a byly 
zohledněny jejich příslušné specifické potřeby. 

Navrhovatelka rovněž navrhuje, aby celková částka programu vyčleněná na administrativní 
výdaje Komise na řízení programu nepřekračovala 2 %. 
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Navrhovatelka vítá vytvoření rezervy ve výši 5 % celkové částky, která umožňuje každoročně 
se přizpůsobit politickým prioritám a vývoji potřeb, ale domnívá se, že je přesto nezbytné 
zajistit výsadní práva rozpočtového orgánu (Parlamentu a Rady) pro použití této rezervy. 

Kromě toho si není jista skutečnou součinností mezi programem pro sociální změny a inovace 
a dalšími kroky Společenství v sociální oblasti, zejména kroky financovanými z Evropského 
sociálního fondu, a kroky vyplývajícími z návrhů nových programů „Erasmus pro všechny“ 
a „Základní práva a občanství“, zvláště pokud jde o otázky rovnosti pohlaví a boje proti 
diskriminaci, které již nejsou součástí programu Progress.

Zvláštní pozornost bude nakonec třeba věnovat hodnocení programu, zejména 
v rámci hodnocení, které předloží Komise v polovině roku 2017, aby bylo možno zvážit 
nezbytné úpravy programu při přijímání rozpočtu na rok 2018. 

Navrhovatelka chce navíc upozornit na potřebu podpořit a posílit nástroj mikrofinancování, 
který je součástí inovačních finančních nástrojů, jež chce Komise zavést v období 2014-2020. 
Mezi potřeby nezaměstnaných (zejména těch, kteří jsou velmi vzdáleni trhu práce), chudých 
pracujících a mikropodnikatelů, kteří chtějí rozvíjet svou činnost, patří finanční služby 
(mikroúvěr, vlastní mikrofondy a v rámci možností i mikropojištění) a doprovodné služby. 
Návrh Komise umožňuje částečně zajistit přístup k finančním službám, ale nezabývá 
se vytvořením propojení s doprovodnými službami, které jsou často financovány 
z Evropského sociálního fondu. 

Navíc je vhodné zajistit naprostou a úplnou srozumitelnost tohoto nástroje a ujistit se, jak 
navrhuje Komise, že příjmy a platby, jež jsou výsledkem příslušných finančních operací, 
jsou opětovně řádně připisovány tomuto finančnímu nástroji.

Celkově se zdá, že Komise s výhradou ověření navrhuje oproti předchozímu období stabilní 
financování určené pro tento program, neboť si je vědoma, že v období 2014-2020 bude 
věnována pozornost takovým aspektům, jako je „diskriminace a rovnost pohlaví“ v rámci 
programu „Základní práva a občanství“ (okruh 3). Dále, s ohledem na pokračující diskuse 
mezi orgány v souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem navrhovatelka navrhuje 
odložit hlasování o částce určené na program do té doby, než bude uzavřena celková dohoda 
o víceletém finančním rámci 2014-2020. Připomíná však, že v usnesení ze dne 8. června 2011 
„Investice do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu“ uvedl Parlament v bodě 163, že je „přesvědčen, že v příštím 
VFR je potřeba zvýšit objem zdrojů alespoň o 5 %“ oproti úrovni v roce 2012 a že bude 
potřeba zajistit prostředky nezbytné k řádnému provádění programu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že finanční částka 
stanovená v legislativním návrhu je pouze 
návrhem pro rozpočtový orgán a že 
nemůže být pevně určena, dokud nebude 
uzavřena dohoda o regulaci víceletého 
finančního rámce; 

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. potvrzuje své stanovisko, že v příštím 
víceletém finančním rámci budou 
zapotřebí dodatečné zdroje, které umožní, 
aby Unie plnila své stávající politické 
priority a nové úkoly stanovené 
Lisabonskou smlouvou, zejména sociální 
začlenění, a aby reagovala na 
nepředvídané události; zdůrazňuje, že 
Parlament požadoval ve svém usnesení ze 
dne 8. června 2011 nazvaném „Investice 
do budoucnosti: nový víceletý finanční 
rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu“ zvýšení 
objemu zdrojů pro příští VFR nejméně 
o 5 % oproti úrovni v roce 2013; vyzývá 
Radu, aby v případě, že nebude sdílet 
tento přístup, jasně stanovila, od kterých 
z jejích politických priorit či projektů by 
bylo možné navzdory jejich prokazatelné 
evropské přidané hodnotě zcela upustit;
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu se strategií Evropa 2020 by 
měl program usilovat o ucelený přístup 
k podpoře zaměstnanosti a k boji proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě. Jeho 
provádění by se mělo racionalizovat 
a zjednodušit, zejména prostřednictvím 
souboru společných ustanovení, jež se 
týkají mimo jiné například společných 
obecných cílů, společné typologie opatření, 
jakož i opatření v oblasti sledování
a hodnocení. Program by se měl rovněž 
zaměřit na velké projekty s jasnou 
přidanou hodnotou EU, aby bylo dosaženo 
kritického množství a snížení 
administrativní zátěže jak pro příjemce, 
tak pro Komisi. Kromě toho by se měly 
více využívat možnosti zjednodušeného 
vykazování nákladů (financování paušální 
částkou nebo pevnou sazbou), zejména při 
provádění programů mobility. Program by 
měl být jednotným kontaktním místem pro 
poskytovatele mikrofinancování 
zajišťujícím finanční prostředky na 
mikroúvěry, zvyšování způsobilosti 
a technickou pomoc. A konečně, program 
by měl zajistit rozpočtovou flexibilitu 
vytvořením rezervy, která se má 
každoročně rozdělit v závislosti na 
prioritách politik.

(5) V souladu se strategií Evropa 2020 by 
měl program usilovat o ucelený přístup 
k podpoře zaměstnanosti a k boji proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě. Jeho 
provádění by se mělo racionalizovat 
a zjednodušit, zejména prostřednictvím 
souboru společných ustanovení, jež se 
týkají mimo jiné například společných 
obecných cílů, společné typologie opatření, 
jakož i opatření v oblasti sledování 
a hodnocení. Program by se měl rovněž 
zaměřit stejnou měrou na malé, střední i
na velké projekty s jasnou přidanou 
hodnotou EU a zároveň podporovat 
projekty, které by jinak  nebyly 
financovány. Měl by usilovat o to, aby 
administrativní zátěž jak pro příjemce, tak 
pro Komisi byla co nejmenší. Kromě toho 
by se měly více využívat možnosti 
zjednodušeného vykazování nákladů 
(financování paušální částkou nebo pevnou 
sazbou), zejména při provádění programů 
mobility. Program by měl být jednotným 
kontaktním místem pro poskytovatele 
mikrofinancování zajišťujícím finanční 
prostředky na mikroúvěry, zvyšování 
způsobilosti a technickou pomoc. 
A konečně, program by měl zajistit 
rozpočtovou flexibilitu vytvořením 
rezervy, která se má každoročně při plném 
respektování výsad rozpočtového orgánu 
v rámci ročního rozpočtového procesu 
rozdělit, a sice v závislosti na prioritách 
politik a případně na přesunu prostředků 
mezi jednotlivými osami programu.
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Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že o využití rezervy bude rozhodovat rozpočtový orgán .

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je 
jednou z hlavních překážek zakládání 
podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených 
trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států 
v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se 
zvýšila nabídka mikrofinancování 
a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce 
potřebují, a zejména nezaměstnaných 
a ohrožených osob, které chtějí založit 
nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na 
základě samostatné výdělečné činnosti, ale 
nemají přístup k úvěrům. Jako první krok 
zřídily Evropský parlament a Rada v roce 
2010 nástroj mikrofinancování.

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům a 
nedostatečný vlastní nebo kvazivlastní 
kapitál je jednou z hlavních překážek 
zakládání podniků, zejména u lidí nejvíce 
vzdálených trhu práce. Úsilí Unie 
a jednotlivých států v této oblasti je nutno 
zintenzívnit, aby se zvýšila nabídka 
mikrofinancování a uspokojila poptávka 
těch, kteří to nejvíce potřebují, a zejména 
nezaměstnaných a ohrožených osob, které 
chtějí založit nebo dále rozvíjet 
mikropodnik, a to i na základě samostatné 
výdělečné činnosti, ale nemají přístup 
k úvěrům. Jako první krok zřídily 
Evropský parlament a Rada v roce 2010 
nástroj mikrofinancování.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Sociální podniky jsou úhelným 
kamenem evropského pluralitního sociálně 
tržního hospodářství. Mohou být hnací 
silou společenských změn tím, že nabízejí 
inovativní řešení, a tudíž významně 
přispívají k plnění cílů strategie Evropa 
2020. Program by měl zlepšit přístup 
sociálních podniků k finančním 
prostředkům, a tím přispět k iniciativě pro 
sociální podnikání, kterou Komise zavedla.

(16) Sociální podniky hrají úlohu v rámci
evropského pluralitního sociálně tržního 
hospodářství. Mohou být hnací silou 
společenských změn tím, že nabízejí 
inovativní řešení, a tudíž významně 
přispívají k plnění cílů strategie Evropa 
2020. Program by měl zlepšit přístup 
sociálních podniků k finančním 
prostředkům, a tím přispět k iniciativě pro 
sociální podnikání, kterou Komise zavedla.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Podle článků 8 a 10 Smlouvy by měl 
program v rámci všech svých činností 
podporovat všeobecné zohlednění cílů 
spočívajících v rovnosti žen a mužů a 
v zákazu diskriminace. Mělo by se 
provádět pravidelné sledování a hodnocení 
za účelem posouzení způsobu, jakým jsou 
v činnostech programu řešeny otázky 
rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace. 

(18) Podle článků 8 a 10 Smlouvy by měl 
program v rámci všech svých činností 
podporovat všeobecné zohlednění cílů 
spočívajících v rovnosti žen a mužů a 
v zákazu diskriminace. Mělo by se
provádět pravidelné sledování a hodnocení 
za účelem posouzení způsobu, jakým jsou 
v činnostech programu řešeny otázky 
rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace, 
a výdaje týkající se rovnosti mužů a žen 
a zákazu diskriminace by měly být 
přesunuty do programu Práva 
a občanství. 

Odůvodnění

Celková částka 958 mil. EUR na období 2014 až 2020 uvedená v návrhu nařízení není 
výrazně vyšší než současné výdaje, které činí přibližně 932 mil. na období 2007 až 2013. Toto 
zvýšení však může být mnohem výraznější, vezmeme-li v úvahu, že výdaje v oblasti „rovnost 
pohlaví a zákaz diskriminace“ v rámci stávajícího programu PROGRESS, které v současné 
době činí 238 mil. EUR, byly z nového programu odstraněny a přesunuty do jiného oddílu 
rozpočtu (program Práva a občanství). To je třeba vyjasnit.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Podle usnesení Parlamentu ze dne 
8. června 2011 „Investice do budoucnosti:   
nový víceletý finanční rámec (VFR) pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou a 
inkluzivní Evropu“1 „jedním z velkých 
úkolů, před nimiž Evropská unie stojí, je 
udržení konkurenceschopnosti, zvýšení 
růstu, boj proti vysoké nezaměstnanosti, 
zaměření na náležité fungování trhů 
práce a na sociální podmínky s cílem 
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zlepšit stav zaměstnanosti, podpořit 
důstojnou práci, zaručit pracovníkům 
v celé Evropě jejich práva, jakož i 
pracovní podmínky, a snížit chudobu“;
____________
1Přijaté texty, P7_TA (2011)0266.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje program 
Evropské unie pro sociální změny 
a inovace (dále jen „program“), jehož 
cílem je přispívat k provádění strategie 
Evropa 2020, jejích hlavních cílů 
a integrovaných hlavních směrů 
poskytováním finanční podpory na cíle 
Evropské unie, pokud jde o podporu 
vysoké úrovně zaměstnanosti, zaručení 
přiměřené sociální ochrany, boj proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě 
a zlepšování pracovních podmínek.

1. Tímto nařízením se zřizuje program 
Evropské unie pro sociální změny 
a inovace (dále jen „program“), jehož 
cílem je přispívat k provádění strategie 
Evropa 2020, jejích hlavních cílů, 
stěžejních iniciativ a integrovaných 
hlavních směrů poskytováním finanční 
podpory na cíle Evropské unie, pokud jde 
o podporu vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zaručení přiměřené sociální ochrany, boj 
proti sociálnímu vyloučení a chudobě 
a zlepšování pracovních podmínek.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) modernizovat právní předpisy Unie 
v souladu se zásadami inteligentní regulace 
a zajistit účinné uplatňování práva Unie 
v záležitostech souvisejících s pracovními 
podmínkami;

c) modernizovat právní předpisy Unie 
v souladu se zásadami inteligentní regulace 
a zajistit účinné uplatňování práva Unie 
v záležitostech souvisejících s pracovními 
podmínkami, přičemž je třeba řádně 
přihlédnout k rozdělení odpovědnosti mezi 
zákonodárné orgány a sociální partnery;

Pozměňovací návrh 10
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vybudovat a podporovat systémy a 
pravidla, která podporují rozvoj odvětví 
malých a středních podniků; 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční prostředky vyčleněné pro 
provádění programu v období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020 činí 958,19
milionu EUR.

1. Hlavní referenční finanční částka ve 
smyslu bodu […] interinstitucionální 
dohody ze dne .../....  mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí 
o spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a řádném finančním řízení, vyčleněná pro 
provádění programu v období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020, činí [958,19
milionu] EUR v běžných cenách.

Odůvodnění

Finanční částka uvedená v legislativním návrhu je pouze vodítkem a nemůže být pevně 
stanovena, dokud nebude uzavřena dohoda o regulaci v rámci víceletého finančního rámce.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zbývajících 5 % se každoročně rozdělí 
mezi jednotlivé osy podle priorit politik.

V zájmu účinného využívání finančních 
prostředků a možnosti přesouvání 
prostředků mezi jednotlivými osami podle 
priorit politik se zbývajících 5 % při plném 
zachování výsad rozpočtového orgánu 
v rámci ročního rozpočtového procesu
každoročně rozdělí mezi jednotlivé osy.
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Odůvodnění

Evropský parlament a Rada rozhodují o využití 5% marže.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Indikativní procenta mohou být pro 
druhou polovinu programového období 
upravena na základě hodnocení Komise 
v polovině období, které bude zveřejněno 
v polovině roku 2017.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nelze přesně předpovědět konkrétní rozvoj v rámci všech tří os do roku 
2020, je třeba přezkoumat v roce 2017 celkové rozdělení mezi osami.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci programu lze financovat tyto 
druhy opatření:

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Jazyková úprava ve francouzské verzi.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) akce, konference a semináře v rámci b) pouze ty akce, konference a semináře 
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předsednictví Rady; v rámci předsednictví Rady, které mají 
přímý vztah k cílům programu.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vytvářením sítí mezi specializovanými 
orgány, celostátními, regionálními 
a místními orgány a službami 
zaměstnanosti na evropské úrovni;

d) vytvářením sítí mezi specializovanými 
orgány, celostátními, regionálními a 
místními orgány, občanskou společností, 
organizacemi sociálních partnerů a 
službami zaměstnanosti na evropské 
úrovni;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření způsobilá k financování v rámci 
programu lze provádět společně s jinými 
nástroji Unie za předpokladu, že tato 
opatření splňují cíle programu i dotyčných 
jiných nástrojů.

Opatření způsobilá k financování v rámci 
programu lze provádět společně s jinými 
nástroji Unie za předpokladu, že tato 
opatření splňují cíle programu i dotyčných 
jiných nástrojů. Komise ve spolupráci 
s členskými státy zajistí, aby byly jasně 
odlišeny činnosti v rámci jiných nástrojů 
(např. ESF nebo EFRR) a činnosti 
v rámci tohoto programu, aby se zamezilo 
překrývání podpory a vznikaly synergické 
účinky.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí, aby činnosti prováděné v rámci 

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí, aby činnosti prováděné v rámci 
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programu byly v souladu s dalšími 
opatřeními Unie, zejména v rámci 
Evropského sociálního fondu (ESF) a 
v takových oblastech, jako jsou sociální 
dialog, spravedlnost a základní práva, 
vzdělávání, odborná příprava a politika 
týkající se mládeže, výzkum a inovace, 
podnikání, zdraví, rozšíření a vnější vztahy 
a obecná hospodářská politika, a aby tato 
opatření vhodně doplňovaly.

programu byly v souladu s dalšími 
opatřeními Unie, zejména v rámci 
Evropského sociálního fondu (ESF), 
především za účelem poskytování pomoci 
příjemcům nástroje mikrofinancování. 
Soudržnost a doplňkovost je třeba zajistit 
i v takových oblastech, jako jsou sociální 
dialog, spravedlnost a základní práva,  
zejména v rámci víceletého programu 
2014–2020 „Práva a občanství“,
vzdělávání, odborná příprava a politika 
týkající se mládeže, zejména v rámci 
víceletého programu 2014–2020 
„Erasmus pro všechny“, a jako jsou
výzkum a inovace, podnikání, zdraví, 
rozšíření a vnější vztahy a obecná 
hospodářská politika, a aby tato opatření 
vhodně doplňovaly.

Odůvodnění

Přístup k mikrofinancování na základě sociální inovace by posílil úlohu partnerství a silné 
propojení institucí poskytujících mikrofinancování s poskytovateli služeb pro rozvoj podnikání 
a posílil by jejich zapojení do iniciativ v oblasti zaměstnanosti a sociálního začlenění.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem pravidelného sledování 
programu a provádění případných 
nezbytných úprav priorit svých politik 
a finančních priorit vypracovává Komise 
každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je 
Evropskému parlamentu a Radě. Tyto 
zprávy pokrývají výsledky programu a to, 
do jaké míry byly prostřednictvím jeho 
činností řešeny otázky rovnosti žen a mužů 
a zákazu diskriminace, včetně 
problematiky přístupnosti.

Za účelem pravidelného sledování 
programu a provádění případných 
nezbytných úprav priorit svých politik 
a finančních priorit vypracovává Komise 
každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je 
Evropskému parlamentu a Radě. Tyto 
zprávy pokrývají pokrok učiněný 
v provádění programu, dosažené výsledky 
a to, do jaké míry byly prostřednictvím 
jeho činností řešeny otázky rovnosti žen 
a mužů a zákazu diskriminace, včetně 
problematiky přístupnosti.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do konce roku 2017 bude provedeno 
vyhodnocení programu v polovině období, 
aby se zjistilo, jakého pokroku bylo 
dosaženo při plnění jeho cílů a zda jsou 
jeho zdroje účelně vynakládány, a aby se 
posoudila přidaná hodnota Unie, kterou 
program přináší.

1. Do poloviny roku 2017 bude provedeno 
vyhodnocení programu v polovině období, 
aby se zjistilo, jakého pokroku bylo 
dosaženo při plnění jeho cílů a zda jsou 
jeho zdroje účelně vynakládány, a aby se 
posoudila přidaná hodnota Unie, kterou 
program přináší. Komise může na základě 
tohoto vyhodnocení navrhnout převod 
prostředků mezi jednotlivými osami 
programu.

Odůvodnění

Vyhodnocení musí být předloženo dříve, než navrhuje Komise, aby bylo možno rozhodnout o 
změnách v programu na druhou polovinu víceletého finančního rámce, jak se navrhuje 
v pozměňovacím návrhu 3.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 22 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo 
jsou ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo 
osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se 
vrátit na trh práce, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením nebo osoby, které 
jsou v nevýhodné pozici z hlediska 
přístupu na tradiční úvěrový trh a chtějí 
založit nebo dále rozvíjet vlastní 
mikropodnik;

a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo 
jsou ohroženy ztrátou zaměstnání, nebo 
osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se 
vrátit na trh práce, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením nebo osoby, které 
jsou v nevýhodné pozici z hlediska 
přístupu na tradiční úvěrový trh nebo 
držení nezbytného vlastního nebo 
kvazivlastního kapitálu a chtějí založit 
nebo dále rozvíjet vlastní mikropodnik;
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Veřejné a soukromé subjekty, které 
vykonávají činnosti uvedené v odst. 1 
písm. a), musí udržovat vysokou úroveň 
řízení, správy a ochrany spotřebitele 
v souladu se zásadami evropského kodexu 
správného chování pro poskytování 
mikroúvěrů a snažit se zabránit tomu, aby 
se osoby a podniky staly předluženými.

3. Veřejné a soukromé subjekty, které 
vykonávají činnosti uvedené v odst. 1 
písm. a), musí udržovat vysokou úroveň 
řízení, správy a ochrany spotřebitele v 
souladu se zásadami evropského kodexu 
správného chování pro poskytování 
mikroúvěrů a přístup k vlastnímu či 
kvazivlastnímu kapitálu a snažit se 
zabránit tomu, aby se osoby a podniky 
staly předluženými.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souladu s čl. 18 odst. 2 [finančního 
nařízení] příjmy a platby vytvořené jedním 
finančním nástrojem musí být přiřazeny 
k tomuto finančnímu nástroji. U finančních 
nástrojů, které byly zřízeny již 
v předchozím víceletém finančním rámci, 
musí být příjmy a platby z operací 
zahájených v minulém období přiřazeny 
k dotyčnému finančnímu nástroji ve 
stávajícím období.

3. V souladu s příslušnými ustanoveními
[finančního nařízení] příjmy a platby 
vytvořené jedním finančním nástrojem 
musí být přiřazeny k tomuto finančnímu 
nástroji, pokud takový finanční nástroj 
existuje. U finančních nástrojů, které byly 
zřízeny již v předchozím víceletém 
finančním rámci, musí být příjmy a platby 
z operací zahájených v minulém období 
přiřazeny k dotyčnému finančnímu nástroji 
ve stávajícím období.
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