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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komisí předložený návrh nového nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci 
(dále jen „EFG“) (2014–2020) obsahuje několik vítaných změn ve srovnání s nařízením (ES) 
č. 1927/20061, které je v současnosti v platnosti, a to zejména rozšíření působnosti nařízení tak, 
aby se vztahovalo i na pracovníky se smlouvami na dobu určitou a pracovníky dočasně 
najímané přes agentury, kteří byli propuštěni, a také na vlastníky-vedoucí pracovníky 
mikropodniků, malých a středních podniků a osoby samostatně výdělečně činné. Současně 
však tento návrh také činí správu EFG složitější a nezachází dostatečně daleko ve snaze o 
zajištění efektivnosti a stability při činnosti EFG. Toto stanovisko zaujímá postoj kladoucí důraz 
na efektivní vynakládání prostředků – usiluje o zlepšení správy EFG tak, aby byly omezené 
rozpočtové zdroje EU odpovědněji zacíleny a přinášely větší „evropskou přidanou hodnotu“. 
Motivujícími faktory, z nichž pozměňovací návrhy v tomto legislativním stanovisku vycházejí, 
jsou zaprvé zjednodušení EFG, zadruhé snaha zatraktivnit EFG jako nástroj, který mohou 
členské státy využít, zatřetí zlepšení výsledků úsilí o opětovné zaměstnání propuštěných 
pracovníků a začtvrté zajištění toho, aby byly k dispozici dostatečné zdroje na rekvalifikační 
opatření pro propuštěné pracovníky, a to s ohledem na důsledky přetrvávající finanční krize a 
globalizačních tlaků.

Oblast působnosti

Nařízení (ES) č. 1927/2006 se zaměřuje na „pracovníky“ jako hlavní kategorii zaměstnanců, 
která je postižena globalizací, významnými strukturálními změnami a neočekávanými 
krizemi. Návrh Komise rozšiřuje působnost EFG tak, aby zahrnovala nejen pracovníky s 
pracovní smlouvou na dobu neurčitou i určitou, osoby samostatně výdělečně činné a 
vlastníky-vedoucí pracovníky malých a středních podniků (zcela opodstatněně), ale také 
zemědělce, kteří jsou postiženi dohodami o mezinárodním obchodu. Pokud jde o rozpočtové 
důsledky, očekává se, že zahrnutím zemědělců se EFG přemění z nástroje na přizpůsobení 
průmyslu na nástroj na přizpůsobení zemědělství, protože až 5/6 veškerého financování bude 
směřovat do zemědělství. Podle důvodové zprávy bude EFG i nadále fungovat mimo víceletý 
finanční rámec (VFR) s maximální částkou ve výši 3 miliard EUR (v cenách roku 2011), 
přičemž na podporu zemědělství může z této částky plynout až 2,5 miliardy EUR. Toto zahrnutí 
zemědělství zkomplikuje správu fondu (spolu s GŘ EMPL se do ní zapojí i GŘ AGRI, pro 
každou dohodu o mezinárodním obchodu bude třeba přijmout nové akty v přenesené pravomoci 
atd.), zdroje budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství (které je 
prvotním cílem SZP), změní se původní směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné 
důsledky globalizace a krizí bude reagovat na velmi předvídatelné okolnosti (dohody o 
mezinárodním obchodu se zemědělskými výrobky mají předvídatelné důsledky, které samy o 
sobě nesouvisejí s dopady globalizace).

Míra spolufinancování ze strany Unie

Podle stávajícího právního základu funguje EFG v rámci sdíleného sdílení a podle zásady 
doplňkovosti přispívají EU i členské státy 50 % potřebného financování. V roce 2009 byla do 
nařízení o EFG vložena dočasná „krizová výjimka“, která umožnila členským státům zvýšit 

                                               
1 Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
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podíl spolufinancování z Unie až na 65 % u žádostí podaných do 31: prosince 2011. Vzhledem k 
tomu, že se nepodařilo dosáhnout konsenzu na trvalém zvýšení spolufinancování z EU na 65 %, 
se navrhuje určitá „modulace“: 50% spolufinancování je standardní, je však možnost zvýšit 
spolufinancování na 65 % v případě těch členských států, na jejichž území je alespoň jeden 
region na úrovni NUTS II způsobilý v rámci cíle strukturálních fondů „Konvergence“ (HDP 
daného regionu je nižší než 75 % průměru EU). Členské státy, zvláště ty, které postihla dluhová 
krize nejcitelněji, na různých fórech opakovaně prosazovaly trvalé zvýšení míry 
spolufinancování z EU. Faktem je, že zvýšení spolufinancování v roce 2009 z 50 % na 65 % 
bylo nejzásadnějším faktorem, který přispěl k prudkému nárůstu počtu žádostí a financování z 
EFG se stalo pro členské státy atraktivnějším ve srovnání s Evropským sociálním fondem (ESF) 
a různými aktivními opatřeními na trhu práce na vnitrostátní úrovni. 

Členské státy, v nichž panuje vážná finanční nestabilita

Nařízení 1311/2011, kterým se mění nařízení 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající 
se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena 
závažnými obtížemi, stanoví možnost zvýšit výši spolufinancování z Unie o deset procentních 
bodů s cílem usnadnit řízení finančních prostředků Unie, pomoci urychlit investice v členských 
státech a maximalizovat a optimalizovat využívání finančních prostředků Unie. I když se toto 
nařízení týká v první řadě Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a Fondu soudržnosti, je navrhovatelka přesvědčena, že by mělo být rozšířeno i na EFG.

Stanovisko navrhovatelky

Navrhovatelka vítá skutečnost, že po opakovaných žádostech Parlamentu vykazuje rozpočet 
na rok 2012 poprvé v rozpočtové položce pro EFG 04 05 01 prostředky na platby ve výši 50 
000 000 EUR. Připomíná, že EFG byl vytvořen jako samostatný specifický nástroj s vlastními 
cíli a lhůtami, a zaslouží si proto vlastní přidělené prostředky, čímž se zabrání převodům 
z jiných rozpočtových položek, k nimž docházelo v minulosti a jež by mohly být na újmu 
dosahování politických cílů EFG.

Navrhovatelka také lituje rozhodnutí Rady zablokovat prodloužení platnosti „krizové 
výjimky“, která umožňuje zvýšit podíl spolufinancování Unie na 65 % nákladů na program, i 
pro žádosti podané i po uplynutí lhůty 31. prosince 2011, a vyzývá Radu, aby toto opatření 
neprodleně obnovila.

Toto stanovisko se zaměřuje na následující otázky:
 vynětí odvětví zemědělství z oblasti působnosti návrhu nařízení, protože jeho zahrnutí 
neodpovídá cílům nařízení, a v důsledku toho vypuštění navrhované rozpočtové položky pro GŘ 
AGRI;
 zvýšení míry spolufinancování z Unie na 65 % pro všechny členské státy bez modulace a 
o dalších až 10 % pro členské státy, které čelí vážným obtížím, pokud jde o finanční stabilitu, a 
to v souladu s pravidly stanovenými v nařízení 1311/2011;
 zvýšení podílu finančního příspěvku Unie členským státům, který se vyplácí formou 
předběžného financování poté, co vstoupí v platnost rozhodnutí o poskytnutí finančního 
příspěvku, z 50 % na 65 %;
 snížení prahové hodnoty pro předkládání žádostí z 500 na 200 propuštěných 
pracovníků;
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 prodloužení období monitorování ex post až na 2 roky (24 měsíců) s cílem umožnit 
lepší celkové zhodnocení podporovaných projektů a zejména lepší posouzení míry 
opětovného zaměstnání pracovníků.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 8. června 2011 nazvaném 
„Investování do budoucna: nový víceletý 
finanční rámec (VFR) pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou 
a inkluzivní Evropu1 znovu zopakoval, že 
bez dostatečných dalších zdrojů ve VFR 
po roce 2013, nebude Unie schopna plnit 
stávající politické priority, které souvisejí 
především se strategií Evropa 2020, nové 
úkoly stanovené Lisabonskou smlouvou, 
natož reagovat na nepředvídané události; 
zdůraznil, že i při zvýšení úrovně 
financování příštího VFR o alespoň 5 % 
oproti úrovni v roce 2013 bude možné ke 
splnění dohodnutých cílů a závazků Unie 
a k zásadě solidarity Unie přispět jen 
v omezené míře; vyzval 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.
_______________
1 Přijaté texty, P7_TA (2011)0266.

Pozměňovací návrh 2
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 8. června 2011 nazvaném 
„Investování do budoucna: nový víceletý 
finanční rámec (VFR) pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou 
a inkluzivní Evropu1 vyslovil mínění, že 
Evropskému fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG) se daří zajišťovat 
solidaritu a podporu EU pracovníkům, 
kteří byli propuštěni z důvodu 
nepříznivých dopadů globalizace 
a globální finanční a hospodářské krize, 
a měl by být tudíž v novém VFR zachován. 
Evropský parlament nicméně vyjádřil 
přesvědčení, že postupy pro vyplácení 
podpory z EFG jsou příliš časově náročné 
a komplikované. Evropský parlament 
vyzval Komisi, aby navrhla způsoby, jak 
by bylo možné tyto postupy do budoucna 
zjednodušit a zkrátit.
_______________
1 Přijaté texty, P7_TA (2011)0266.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů nazvané „Rozpočet –
Evropa 2020“ uznává úlohu EFG jako 
pružného fondu, který poskytuje pomoc 
propuštěným pracovníkům a pomáhá jim 
co nejrychleji najít nové zaměstnání. Unie 
by měla nadále poskytovat po dobu trvání 
víceletého finančního rámce od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020 zvláštní 

(3) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů nazvané „Rozpočet –
Evropa 2020“ uznává úlohu EFG jako 
pružného fondu, který poskytuje pomoc 
propuštěným pracovníkům a pomáhá jim 
co nejrychleji najít nové zaměstnání. Unie 
by měla nadále poskytovat po dobu trvání 
víceletého finančního rámce od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020 zvláštní 
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jednorázovou podporu k usnadnění 
opětovného profesního začlenění 
pracovníků propuštěných v oblastech, 
odvětvích, na územích nebo na pracovních 
trzích, které utrpěly otřes způsobený 
vážným narušením hospodářství. 
Vzhledem ke svému účelu, jímž je 
poskytnout podporu v naléhavých a 
neočekávaných situacích, by měl EFG 
zůstat mimo víceletý finanční rámec.

jednorázovou podporu k usnadnění 
opětovného profesního začlenění 
pracovníků propuštěných v oblastech, 
odvětvích, na územích nebo na pracovních 
trzích, které utrpěly otřes způsobený 
vážným narušením hospodářství. 
Vzhledem ke zkušenostem získaným v 
letech 2007–2013 je nicméně třeba 
částečně změnit oblast působnosti EFG a 
také některé podrobnosti uvolňování 
prostředků z fondu. Vzhledem ke svému 
účelu, jímž je poskytnout podporu v 
naléhavých a neočekávaných situacích, by 
mělo finanční krytí přidělené EFG zůstat 
mimo víceletý finanční rámec na období 
2014–2020 a doplňovat stropy prostředků 
na závazky.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 8. června 2011 nazvaném 
„Investování do budoucnosti: nový 
víceletý finanční rámec (VFR) pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou a 
inkluzivní Evropu1 vyslovil mínění, že 
považuje za velmi důležité zachovat 
zvláštní mechanismy (nástroj pružnosti, 
Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci, Fond solidarity Evropské 
unie, rezerva na pomoc při mimořádných 
událostech), které mohou být uvolněny 
jednorázově, tím, že bude dále 
zjednodušeno jejich využívání, bude jim 
poskytnuto dostatečné finanční krytí 
a případně budou vytvořeny nové nástroje 
v budoucnu, a zdůraznil, že při uvolnění 
takových dodatečných zdrojů financování 
musí být dodržena metoda Společenství.
_______________
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1 Přijaté texty, P7_TA (2011)0266.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu se sdělením „Rozpočet –
Evropa 2020“ by měla být rozšířena oblast 
působnosti EFG, aby se usnadnilo 
přizpůsobení zemědělců nové tržní situaci 
vyplývající z dohod o mezinárodním 
obchodu v odvětví zemědělství a vedoucí 
ke změně nebo k podstatné úpravě 
zemědělských činností postižených 
zemědělců, a to s cílem pomoci jim stát se 
strukturálně více konkurenceschopnými 
nebo usnadnit jejich přechod 
k nezemědělským činnostem.

vypouští se

Odůvodnění

Zahrnutí odvětví zemědělství do oblasti působnosti nařízení zkomplikuje správu fondu, zdroje 
budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství a změní se původní 
směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné důsledky globalizace a krizí bude 
reagovat na velmi předvídatelné okolnosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zachoval evropský rozměr EFG, 
žádost o podporu by měla být uplatněna, 
pokud počet propuštěných zaměstnanců 
dosáhne minimální prahové hodnoty. Na 
malých pracovních trzích, jako jsou trhy 
malých členských států nebo odlehlých 
regionů, a za výjimečných okolností, 
mohou být žádosti předkládány při nižším 
počtu propuštěných zaměstnanců. Pokud 
jde o zemědělce, Komise by měla vymezit 

(6) Aby se zachoval evropský rozměr EFG, 
žádost o podporu by měla být uplatněna, 
pokud počet propuštěných zaměstnanců 
dosáhne minimální prahové hodnoty. Na 
malých pracovních trzích, jako jsou trhy 
malých členských států nebo odlehlých 
regionů, a za výjimečných okolností, 
mohou být žádosti předkládány při nižším 
počtu propuštěných zaměstnanců.
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nezbytná kritéria v souvislosti s důsledky 
každé obchodní dohody.

Odůvodnění

Zahrnutí odvětví zemědělství do oblasti působnosti nařízení zkomplikuje správu fondu, zdroje 
budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství a změní se původní 
směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné důsledky globalizace a krizí bude reagovat 
na velmi předvídatelné okolnosti.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V zájmu zkrácení doby potřebné k 
posouzení žádostí Komisí by měly členské 
státy předkládat žádosti v jejich vlastním 
jazyce a v jednom z pracovních jazyků 
evropských institucí.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Propuštění pracovníci by měli mít 
rovný přístup k EGF nezávisle na typu 
jejich pracovní smlouvy nebo pracovního 
poměru. Pracovníci se smlouvami na dobu 
určitou a pracovníci dočasně najímaní přes 
agentury, kteří byli propuštěni, jakož i 
vlastníci-vedoucí pracovníci 
mikropodniků, malých a středních podniků 
a osoby samostatně výdělečně činné, kteří 
ukončili svou činnost, a zemědělci, kteří 
mění nebo upraví své činnosti dle nové 
tržní situace v důsledku obchodních 
dohod, by proto měli být považováni za 
propuštěné pracovníky pro účely tohoto 
nařízení.

(7) Propuštění pracovníci by měli mít 
rovný přístup k EGF nezávisle na typu 
jejich pracovní smlouvy nebo pracovního 
poměru. Pracovníci se smlouvami na dobu 
určitou a pracovníci dočasně najímaní přes 
agentury, kteří byli propuštěni, jakož i 
vlastníci-vedoucí pracovníci 
mikropodniků, malých a středních podniků 
a osoby samostatně výdělečně činné, kteří 
jsou nuceni ukončit svou činnost, by proto 
měli být považováni za propuštěné 
pracovníky pro účely tohoto nařízení.
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Odůvodnění

Zahrnutí odvětví zemědělství do oblasti působnosti nařízení zkomplikuje správu fondu, zdroje 
budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství a změní se původní 
směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné důsledky globalizace a krizí bude 
reagovat na velmi předvídatelné okolnosti.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pokud jde o zemědělce, oblast 
působnosti EFG by měla zahrnovat 
příjemce postižené dvoustrannými 
dohodami uzavřenými Unií v souladu s 
článkem XXIV GATT nebo vícestrannými 
dohodami uzavřenými v rámci Světové 
obchodní organizace. To se týká 
zemědělců, kteří změní nebo upraví své 
předchozí zemědělské činnosti v období, 
které začíná po parafování těchto 
obchodních dohod a končí tři roky po 
jejich plném provedení.

vypouští se

Odůvodnění

Zahrnutí odvětví zemědělství do oblasti působnosti nařízení zkomplikuje správu fondu, zdroje 
budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství a změní se původní 
směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné důsledky globalizace a krizí bude reagovat 
na velmi předvídatelné okolnosti.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Finanční příspěvky z EFG by měly být 
zejména zaměřeny na aktivní opatření na 
trhu práce, jejichž cílem je rychlé opětovné 
začleňování propuštěných pracovníků do 
zaměstnání, a to jak v rámci původního 
odvětví jejich činnosti, tak mimo ně, 

(9) Finanční příspěvky z EFG by měly být 
zejména zaměřeny na aktivní opatření na 
trhu práce, jejichž cílem je rychlé opětovné 
začleňování propuštěných pracovníků do 
zaměstnání, a to jak v rámci původního 
odvětví jejich činnosti, tak mimo ně. 



AD\916535CS.doc 11/32 PE487.691v02-00

CS

včetně zemědělství. Zahrnutí finančních 
příspěvků do koordinovaného souboru 
individualizovaných služeb by proto mělo 
být omezeno.

Zahrnutí finančních příspěvků do 
koordinovaného souboru 
individualizovaných služeb by proto mělo 
být omezeno.

Odůvodnění

Zahrnutí odvětví zemědělství do oblasti působnosti nařízení zkomplikuje správu fondu, zdroje 
budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství a změní se původní 
směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné důsledky globalizace a krizí bude reagovat 
na velmi předvídatelné okolnosti.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Finanční příspěvky z EFG by měly být 
zejména zaměřeny na aktivní opatření na 
trhu práce, jejichž cílem je rychlé opětovné 
začleňování propuštěných pracovníků do 
zaměstnání, a to jak v rámci původního 
odvětví jejich činnosti, tak mimo ně, 
včetně zemědělství. Zahrnutí finančních 
příspěvků do koordinovaného souboru 
individualizovaných služeb by proto mělo 
být omezeno.

(9) Finanční příspěvky z EFG by měly být 
zejména zaměřeny na aktivní opatření na 
trhu práce usnadňující dlouhodobé 
zaměstnání, jejichž cílem je rychlé 
opětovné začleňování propuštěných 
pracovníků, a to jak v rámci původního 
odvětví jejich činnosti, tak mimo ně. 
Zahrnutí finančních příspěvků do 
koordinovaného souboru 
individualizovaných služeb by proto mělo 
být omezeno, a to vedle jiných opatření, 
která jsou odpovědností členských států 
nebo společností na základě 
vnitrostátního práva nebo kolektivních 
smluv.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Při vypracování koordinovaného 
balíku aktivních opatření politiky trhu 
práce by měly členské státy podporovat 
opatření, která významně přispějí k 

(10) Při vypracování koordinovaného 
balíku aktivních opatření politiky trhu 
práce by měly členské státy podporovat 
opatření, která významně přispějí k 
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zaměstnatelnosti propuštěných pracovníků. 
Členské státy by měly usilovat o opětovné 
zapojení do zaměstnání nebo do nové 
činnosti u alespoň 50 % dotčených 
pracovníků do 12 měsíců ode dne podání 
žádosti.

zaměstnatelnosti propuštěných pracovníků. 
Členské státy by měly usilovat o opětovné 
zapojení pokud možno do dlouhodobého a 
trvalého zaměstnání nebo do nové činnosti 
u alespoň 50 % dotčených pracovníků do 
12 měsíců ode dne podání žádosti.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby účinně a rychle podpořily 
propuštěné pracovníky, měly by členské 
státy učinit vše pro to, aby předložily úplné 
žádosti. Poskytování doplňujících 
informací by mělo být mimořádné a časově 
omezené.

(11) Aby účinně a rychle podpořily 
propuštěné pracovníky, měly by členské 
státy učinit vše pro to, aby předložily úplné 
žádosti. Poskytování doplňujících 
informací by mělo být mimořádné a časově 
omezené. Členské státy a Evropská 
komise by měly úzce spolupracovat s 
cílem dodržet lhůty pro posouzení žádostí 
o uvolnění prostředků stanovené v článku 
8.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V souladu se zásadou řádného 
finančního řízení by finanční příspěvky z 
EFG neměly nahrazovat podpůrná 
opatření, která mají k dispozici propuštění 
pracovníci v rámci strukturálních fondů 
Unie nebo jiných politik či programů Unie.

(12) V souladu se zásadou řádného 
finančního řízení by finanční příspěvky z 
EFG neměly nahrazovat nebo zdvojovat 
podpůrná opatření, která mají k dispozici 
propuštění pracovníci v rámci 
strukturálních fondů Unie nebo jiných 
politik či programů Unie. EFG by měl 
poskytovat pouze omezenou, jednorázovou 
podporu, zatímco jiné politiky a programy 
Unie by měly poskytovat podporu 
dlouhodobou.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby se zajistilo, že vyjádření 
solidarity Unie s pracovníky nebrzdí 
nedostatek zdrojů na spolufinancování ze 
strany členských států, měla by se míra 
spolufinancování upravit, přičemž 
maximální podíl příspěvku na náklady 
balíku a jeho provádění by měl činit 50 % 
jako norma, s možností zvýšit tuto sazbu
až na 65 % v případě žádostí předložených 
těmi členskými státy, na jejichž území je 
alespoň jeden region na úrovni NUTS II 
způsobilý v rámci cíle strukturálních 
fondů „Konvergence“.

(14) Aby se zajistilo, že vyjádření 
solidarity Unie s pracovníky nebrzdí 
nedostatek zdrojů na spolufinancování ze 
strany členských států, měla by míra 
spolufinancování činit až 65 %,

Odůvodnění

Členské státy, zvláště ty, které výrazně pocítily dopad dluhové krize, na různých fórech 
opakovaně prosazovaly trvalé zvýšení míry spolufinancování z EU. Faktem je, že zvýšení 
spolufinancování v roce 2009 z 50 % na 65 % bylo nejzásadnějším faktorem, který přispěl k 
prudkému nárůstu počtu žádostí a financování z EFG se stalo pro členské státy atraktivnějším ve 
srovnání s Evropským sociálním fondem (ESF) a různými aktivními opatřeními na trhu práce na 
vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se usnadnilo provádění tohoto 
nařízení, výdaje by měly být způsobilé buď 
ode dne, kdy členský stát nese 
administrativní výdaje pro provádění EFG, 
nebo ode dne, kdy členský stát začne 
poskytovat individualizované služby, nebo, 
v případě zemědělců, ode dne stanoveného 
v právním aktu Komise v souladu s čl. 4 
odst. 3.

(15) Aby se usnadnilo provádění tohoto 
nařízení, výdaje by měly být způsobilé buď 
ode dne, kdy členský stát nese 
administrativní výdaje pro provádění EFG, 
nebo ode dne, kdy členský stát začne 
poskytovat individualizované služby.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Za účelem pokrytí potřeb vzniklých 
během posledních měsíců každého roku je 
nezbytné zajistit, aby k 1. září zůstala 
k dispozici nejméně jedna čtvrtina 
maximální roční částky EFG. Finanční 
příspěvky poskytnuté během zbývající 
části roku by měly být přidělovány s 
přihlédnutím k celkové horní hranici 
stanovené pro podporu zemědělcům ve 
víceletém finančním rámci.

(16) Za účelem pokrytí potřeb vzniklých 
během posledních měsíců každého roku je 
nezbytné zajistit, aby k 1. září zůstala 
k dispozici nejméně jedna čtvrtina 
maximální roční částky EFG.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) K pokrytí potřeb, které vyvstanou 
zejména v prvních měsících každého roku, 
kdy jsou možnosti převodů z jiných 
rozpočtových položek obzvláště obtížné, by 
měla být při ročním rozpočtovém procesu 
dána v rozpočtové položce pro EFG k 
dispozici odpovídající částka prostředků 
na platby.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V zájmu propuštěných pracovníků by 
členské státy a orgány Unie, které se 
účastní rozhodování o EFG, měly vyvinout 

(18) V zájmu propuštěných pracovníků by 
měla být pomoc dynamická a měla by být 
poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji. 
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co největší úsilí ke snížení doby zpracování 
a zjednodušení postupů.

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.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby mohla Komise nepřetržitě 
monitorovat výsledky dosažené 
prostřednictvím pomoci z EFG, měly by 
členské státy předkládat průběžné a 
závěrečné zprávy o provádění EFG.

(19) Aby mohl Evropský parlament 
provádět politickou kontrolu a Komise 
mohla nepřetržitě monitorovat výsledky 
dosažené prostřednictvím pomoci z EFG, 
měly by členské státy předkládat průběžné 
a závěrečné zprávy o provádění EFG včas.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a proto jich může být z 
důvodu jejich rozsahu a účinků lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení stanovených cílů,

(21) Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a proto jich může být z 
důvodu jejich rozsahu a účinků lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení stanovených cílů, a mělo by být 
proto zahrnuto do příslušné rozpočtové 
položky,

Pozměňovací návrh 22
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem EFG je přispět k hospodářskému 
růstu a zaměstnanosti v Unii tím, že jí 
umožní prokázat solidaritu s pracovníky, 
kteří byli propuštěni v důsledku 
významných změn ve struktuře světového 
obchodu způsobených globalizací, 
v důsledku obchodních dohod, které se 
dotýkají zemědělství, nebo nečekané krize, 
a poskytnout finanční podporu pro jejich 
rychlé znovuzačlenění do zaměstnání nebo 
pro změnu či významnou úpravu jejich 
zemědělských činností.

Cílem EFG je přispět k hospodářskému 
růstu a rozvoji, zaměstnanosti a sociálnímu 
začleňování v Unii tím, že jí umožní 
prokázat solidaritu s pracovníky, kteří byli 
propuštěni v důsledku významných změn 
ve struktuře světového obchodu 
způsobených globalizací nebo nečekané 
krize, nebo s osobami, které se za takové 
pracovníky považují na základě tohoto 
nařízení, a poskytnout finanční podporu 
pro jejich rychlé znovuzačlenění do 
stabilního, udržitelného a kvalitního
zaměstnání nebo pro změnu či významnou 
úpravu jejich činností.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem opatření, jež využívají finanční
příspěvky z fondu podle čl. 2 písm. a) a b), 
je zajistit, aby minimálně 50 % pracovníků, 
kteří se účastní těchto opatření, do jednoho 
roku od data žádosti znovu nalezlo stálé 
zaměstnání.

Cílem opatření, jež využívají finanční 
příspěvky z fondu podle čl. 2 písm. a) a b), 
je zajistit, aby minimálně 50 % pracovníků, 
kteří se účastní těchto opatření, do jednoho 
roku od data žádosti znovu nalezlo 
dlouhodobé stálé zaměstnání.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pracovníkům, kteří změnili své 
předchozí zemědělské činnosti nebo je 
upravili během období začínajícího po 
parafování obchodní dohody ze strany 
Unie, která obsahuje opatření s cílem 

vypouští se
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liberalizace trhu pro příslušné zemědělské 
odvětví, a končícího tři roky po úplném 
provedení těchto opatření, a za 
předpokladu, že tato obchodní opatření 
vedou ke značnému nárůstu dovozu 
zemědělského produktu nebo produktů do 
Unie, s nímž je spojen významný pokles 
cen těchto produktů na úrovni Unie, 
nebo, je-li to relevantní, na národní či 
regionální úrovni.

Odůvodnění

Zahrnutí odvětví zemědělství do oblasti působnosti nařízení zkomplikuje správu fondu, zdroje 
budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství a změní se původní 
směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné důsledky globalizace a krizí bude reagovat 
na velmi předvídatelné okolnosti.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Článek 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „pracovníkem“ se rozumí vlastník-
vedoucí pracovník mikropodniků, malých 
a středních podniků a osoba samostatně 
výdělečně činná (včetně zemědělců)
a všichni členové domácnosti činní v 
daném hospodářství, za předpokladu, že, 
pokud se jedná o zemědělce, již byli 
zapojeni do výroby postižené příslušnou 
obchodní dohodou před tím, než byla 
provedena opatření týkající se 
konkrétního odvětví.

d) „pracovníkem“ se rozumí vlastník-
vedoucí pracovník mikropodniků, malých 
a středních podniků a osoba samostatně 
výdělečně činná a všichni členové 
domácnosti činní v daném podniku, za 
předpokladu, že již byli zapojeni do 
činnosti bezprostředně dotčené zhoršením 
ekonomické situace na místní, regionální 
nebo celostátní úrovni.

Odůvodnění

Zahrnutí odvětví zemědělství do oblasti působnosti nařízení zkomplikuje správu fondu, zdroje 
budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství a změní se původní 
směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné důsledky globalizace a krizí bude reagovat 
na velmi předvídatelné okolnosti.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o zemědělce, jestliže Komise 
po parafování obchodní dohody a na 
základě jí dostupných informací, dat a 
analýz shledá, že podmínky pro podporu v 
souladu s čl. 2 písm. c) budou 
pravděpodobně splněny u významného 
počtu zemědělců, přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 24 a určí 
způsobilá odvětví nebo produkty, přičemž 
tam, kde je to relevantní, vymezí dotčené 
zeměpisné oblasti, stanoví maximální 
částku pro potenciální podporu na úrovni 
Unie, referenční období a podmínky 
způsobilosti pro zemědělce a data 
způsobilosti pro výdaje; dále stanoví lhůtu 
pro předkládání žádostí a, je-li to 
nezbytné, obsah těchto žádostí v souladu 
s čl. 8 odst. 2.

vypouští se

Odůvodnění

Zahrnutí odvětví zemědělství do oblasti působnosti nařízení zkomplikuje správu fondu, zdroje 
budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství a změní se původní 
směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné důsledky globalizace a krizí bude reagovat 
na velmi předvídatelné okolnosti.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud vlastníci-vedoucí pracovníci 
mikropodniků, malých a středních podniků 
a osoby samostatně výdělečně činné změní 
nebo v případě zemědělců upraví své 
předchozí činnosti, považují se tyto situace 
pro účely tohoto nařízení za propouštění.

4. Pokud vlastníci-vedoucí pracovníci 
mikropodniků, malých a středních podniků 
a osoby samostatně výdělečně činné změní 
nebo upraví své předchozí činnosti, 
považují se tyto situace pro účely tohoto 
nařízení za propouštění.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) U vlastníků-vedoucích pracovníků 
mikropodniků, malých a středních podniků 
a osob samostatně výdělečně činných 
(včetně zemědělců) se propuštění počítá 
buď ode dne ukončení činnosti 
způsobeného jakoukoli podmínkou 
stanovenou v článku 2 a vymezeného v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
nebo správními předpisy, nebo ode dne 
uvedeného Komisí v jejím aktu 
v přenesené pravomoci přijatém v souladu 
s čl. 4 odst. 3.

c) U vlastníků-vedoucích pracovníků 
mikropodniků, malých a středních podniků 
a osob samostatně výdělečně činných se 
propuštění počítá buď ode dne ukončení 
činnosti způsobeného jakoukoli podmínkou 
stanovenou v článku 2 a vymezeného v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
nebo správními předpisy.

Odůvodnění

Zahrnutí odvětví zemědělství do oblasti působnosti nařízení zkomplikuje správu fondu, zdroje 
budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství a změní se původní 
směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné důsledky globalizace a krizí bude reagovat 
na velmi předvídatelné okolnosti.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žadatelský členský stát může poskytnout 
individualizované služby spolufinancované 
z EFG dotčeným pracovníkům, mezi něž 
mohou patřit:

Žadatelský členský stát může poskytnout 
individualizované služby spolufinancované 
z EFG dotčeným pracovníkům, mezi něž 
mohou patřit:

a) všichni pracovníci propuštění v souladu 
s článkem 5, ve lhůtě stanovené v čl. 4 
odst. 1, 2 nebo 3,

a) všichni pracovníci propuštění v souladu 
s článkem 5, ve lhůtě stanovené v čl. 4 
odst. 1 nebo 2,

b) pracovníci, kteří byli propuštěni před 
nebo po období stanoveném v čl. 4 odst. 1 
písm. a) nebo odst. 2 v případech, kdy se 
žádost podle čl. 4 odst. 2 odchyluje od 
kritérií stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. a),

b) pracovníci, kteří byli propuštěni před 
nebo po období stanoveném v čl. 4 odst. 1 
písm. a) nebo odst. 2 v případech, kdy se 
žádost podle čl. 4 odst. 2 odchyluje od 
kritérií stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. a),
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c) zemědělci, kteří změnili nebo upravili 
své předchozí zemědělské činnosti 
v návaznosti na parafování obchodní 
dohody ze strany Unie uvedené v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém v souladu 
s čl. 4 odst. 3.

Odůvodnění

Zahrnutí odvětví zemědělství do oblasti působnosti nařízení zkomplikuje správu fondu, zdroje 
budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství a změní se původní 
směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné důsledky globalizace a krizí bude reagovat 
na velmi předvídatelné okolnosti.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvek může být poskytnut na 
aktivní opatření na trhu práce, která jsou 
součástí koordinovaného balíku 
individualizovaných služeb navržených s 
cílem usnadnit opětovné profesní začlenění 
propuštěných pracovníků, jimž je určena 
podpora, do zaměstnání nebo zahájení 
samostatné výdělečné činnosti nebo, v 
případě zemědělců, změnit či upravit jejich 
předchozí činnosti. Součástí 
koordinovaného balíku 
individualizovaných služeb může být 
zejména:

Finanční příspěvek může být poskytnut na 
aktivní opatření na trhu práce, která jsou 
součástí koordinovaného balíku 
individualizovaných služeb navržených s 
cílem usnadnit opětovné profesní začlenění 
propuštěných pracovníků, jimž je určena 
podpora, do zaměstnání nebo zahájení 
samostatné výdělečné činnosti nebo změnit 
či upravit jejich předchozí činnosti. 
Součástí koordinovaného balíku 
individualizovaných služeb může být 
zejména:

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvláštní časově omezená opatření, jako 
jsou příspěvky při hledání zaměstnání, 
pobídky zaměstnavatelů k přijímání 
pracovníků, příspěvky na mobilitu, denní 

b) zvláštní časově omezená opatření, jako 
jsou příspěvky při hledání zaměstnání, 
pobídky zaměstnavatelů k přijímání 
pracovníků, příspěvky na mobilitu, denní 
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příspěvky nebo příspěvky na odbornou 
přípravu (včetně náhrad pro pečovatele 
nebo pomocné služby v zemědělském 
podniku), přičemž všechna jsou omezena 
na dobu zdokumentovaného aktivního 
hledání zaměstnání nebo na celoživotní 
vzdělávání či odbornou přípravu;

příspěvky nebo příspěvky na odbornou 
přípravu (včetně náhrad pro pečovatele), 
přičemž všechna jsou omezena na dobu 
zdokumentovaného aktivního hledání 
zaměstnání nebo na celoživotní vzdělávání 
či odbornou přípravu;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) časově omezené příspěvky s cílem 
podnítit zejména mladé pracovníky k 
dosažení vyššího stupně vzdělání.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na investice do hmotných aktiv na 
samostatnou výdělečnou činnost 
a zakládání podniků nebo při změně či 
úpravě činnosti nesmí překročit 35 000 
EUR.

Náklady na investice do hmotných aktiv na 
samostatnou výdělečnou činnost 
a zakládání podniků nebo při změně či 
úpravě činnosti nesmí obecně překročit 
35 000 EUR.

Odůvodnění

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos 
permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias 
afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que 
se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la 
inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, 
cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos 
auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su 
explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát předloží Komisi úplnou 
žádost ve lhůtě 12 týdnů ode dne, kdy byla 
splněna kritéria stanovená v čl. 4 odst. 1 
nebo 2, nebo případně před termínem, 
který stanovila Komise v souladu s čl. 4 
odst. 3. Za výjimečných a řádně 
odůvodněných okolností může žadatelský 
členský stát žádost doplnit dodatečnými 
informacemi do šesti měsíců ode dne 
podání žádosti, přičemž poté Komise 
žádost vyhodnotí na základě dostupných 
informací. Komise dokončí posouzení 
žádosti do dvanácti týdnů ode dne 
obdržení úplné žádosti nebo (v případě 
neúplné žádosti) šesti měsíců po datu 
původní žádosti, podle toho, která z těchto 
skutečností nastane dříve.

1. Členský stát předloží Komisi úplnou 
žádost ve svém vlastním jazyce a v jednom 
z pracovních jazyků institucí EU ve lhůtě 
10 týdnů ode dne, kdy byla splněna kritéria 
stanovená v čl. 4 odst. 1 nebo 2. Za 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností může žadatelský členský stát 
žádost doplnit dodatečnými informacemi 
do čtyř měsíců ode dne podání žádosti, 
přičemž poté Komise žádost vyhodnotí na 
základě dostupných informací. Komise 
dokončí posouzení žádosti do devíti týdnů 
ode dne obdržení úplné žádosti nebo (v 
případě neúplné žádosti) šesti měsíců po 
datu původní žádosti, podle toho, která z 
těchto skutečností nastane dříve. Komise a 
členský stát vyvinou veškeré úsilí, aby byly 
tyto lhůty přesně dodrženy.

Odůvodnění

Zahrnutí odvětví zemědělství do oblasti působnosti nařízení zkomplikuje správu fondu, zdroje 
budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství a změní se původní 
směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné důsledky globalizace a krizí bude reagovat 
na velmi předvídatelné okolnosti.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odůvodněnou analýzu vztahu mezi 
propouštěním a velkými změnami ve 
struktuře světového obchodu nebo vážným 
narušením místní, regionální nebo národní 
ekonomiky způsobeným neočekávanou 
krizí nebo novou situací na zemědělském 
trhu v členském státě vyplývající z dopadů 

a) odůvodněnou analýzu vztahu mezi 
propouštěním a velkými změnami ve 
struktuře světového obchodu nebo vážným 
narušením místní, regionální nebo národní 
ekonomiky způsobeným neočekávanou 
krizí. Tato analýza musí vycházet ze 
statistických a dalších informací na úrovni 
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obchodní dohody parafované Evropskou 
unií v souladu s článkem XXIV GATT 
nebo vícestrannou dohodou parafovanou 
v rámci Světové obchodní organizace, 
podle čl. 2 písm. c). Tato analýza musí 
vycházet ze statistických a dalších 
informací na úrovni nejvhodnější k 
prokázání splnění kritérií pro pomoc 
stanovených v článku 4;

nejvhodnější k prokázání splnění kritérií 
pro pomoc stanovených v článku 4;

Odůvodnění

Zahrnutí odvětví zemědělství do oblasti působnosti nařízení zkomplikuje správu fondu, zdroje 
budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství a změní se původní 
směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné důsledky globalizace a krizí bude reagovat 
na velmi předvídatelné okolnosti.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) je-li to relevantní, také veškeré další 
požadavky, které mohou být stanoveny 
v aktu v přenesené pravomoci přijatém v 
souladu s čl. 4 odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Zahrnutí odvětví zemědělství do oblasti působnosti nařízení zkomplikuje správu fondu, zdroje 
budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství a změní se původní 
směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné důsledky globalizace a krizí bude reagovat 
na velmi předvídatelné okolnosti.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční příspěvek je omezen na to, co 
je nezbytné k zajištění solidarity a podpory 
jednotlivým propuštěným pracovníkům. 

2. Finanční příspěvek je omezen na to, co 
je nezbytné k zajištění solidarity a dočasné, 
jednorázové podpory jednotlivým 
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Činnosti podporované EFG jsou v souladu 
s předpisy Unie a vnitrostátními právními 
předpisy, včetně pravidel pro poskytování 
státní pomoci.

propuštěným pracovníkům. Činnosti 
podporované EFG jsou v souladu 
s předpisy Unie a vnitrostátními právními 
předpisy, včetně pravidel pro poskytování 
státní pomoci.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Žadatelský členský stát zajistí, aby 
specifická opatření, na něž se vztahuje 
finanční příspěvek, neobdržela rovněž 
pomoc z jiných finančních nástrojů Unie.

4. Žadatelský členský stát zajistí, aby 
specifická opatření, na něž se vztahuje 
finanční příspěvek, neobdržela rovněž 
pomoc z jiných finančních nástrojů Unie, a 
nedocházelo tak k podrývání 
dlouhodobých programů, jako jsou 
strukturální fondy, a zejména Evropský 
sociální fond (ESF).

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EFG může z podnětu Komise v mezích 
horního limitu 0,5 % z roční maximální 
částky EFG financovat činnosti zahrnující 
přípravu, monitorování, sběr dat 
a vytváření vědomostní základny pro 
provádění EFG. Může rovněž financovat 
administrativní a technickou podporu, 
činnosti v oblasti šíření informací 
a komunikace, jakož i audit, kontrolu 
a hodnocení nezbytné k provádění tohoto 
nařízení.

1. EFG může z podnětu Komise v mezích 
horního limitu 0,5 % z roční maximální 
částky EFG financovat činnosti zahrnující 
přípravu, monitorování, sběr dat 
a vytváření vědomostní základny pro 
provádění EFG a také šíření osvědčených 
postupů mezi členskými státy. Může 
rovněž financovat administrativní 
a technickou podporu, činnosti v oblasti 
šíření informací a komunikace, jakož i 
audit, kontrolu a hodnocení nezbytné 
k provádění tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 40
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Technická pomoc Komise zahrnuje 
poskytování informací a poradenství 
členským státům při využívání, 
monitorování a hodnocení EFG. Komise 
může informace o využívání EFG 
poskytovat rovněž evropským 
a vnitrostátním sociálním partnerům.

4. Technická pomoc Komise zahrnuje 
poskytování informací a poradenství 
členským státům při využívání, 
monitorování a hodnocení EFG. Komise 
musí informace o využívání EFG 
poskytovat rovněž evropským 
a vnitrostátním sociálním partnerům.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žadatelský členský stát poskytuje a 
zveřejňuje informace týkající se 
financovaných opatření. Informace jsou 
určeny pracovníkům, jimž je určena 
podpora, místním a regionálním orgánům, 
sociálním partnerům, médiím a široké 
veřejnosti. Mají zdůraznit úlohu Unie a 
zajistit zviditelnění příspěvku z EFG.

1. Žadatelský členský stát poskytuje a 
zveřejňuje informace týkající se 
financovaných opatření včas. Informace 
jsou určeny pracovníkům, jimž je určena 
podpora, místním a regionálním orgánům, 
sociálním partnerům, médiím a široké 
veřejnosti. Mají zdůraznit úlohu Unie a 
zajistit zviditelnění příspěvku z EFG a 
ukázat tak přidanou hodnotu EU a 
pomoci Komisi při shromažďování údajů 
s cílem zvýšit rozpočtovou 
transparentnost.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zřídí webové stránky, které 
budou k dispozici ve všech jazycích Unie 
a budou poskytovat informace o EFG a 
pokyny k předkládání žádostí a informace 
o přijatých a zamítnutých žádostech, a 

2. Komise uživatelsky vstřícným způsobem 
aktualizuje zvláštní webové stránky, které 
budou k dispozici ve všech jazycích Unie 
a budou poskytovat aktuální informace o 
EFG a údaje o poskytování podpory od 
začátku působení fondu a pokyny k 
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zdůrazní úlohu rozpočtového orgánu. předkládání žádostí a informace o přijatých 
a zamítnutých žádostech, a zdůrazní úlohu 
rozpočtového orgánu.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na základě posouzení provedeného v 
souladu s čl. 8 odst. 3 a s ohledem zejména 
na počet pracovníků, jimž je určena 
podpora, Komise co nejdříve vyhodnotí 
navržená opatření a odhadované náklady a 
navrhne výši případného finančního 
příspěvku, který může být poskytnut v 
mezích dostupných zdrojů. Tato částka 
nesmí přesáhnout 50 % celkové výše 
odhadovaných nákladů uvedených v čl. 8 
odst. 2 písm. e) nebo 65 % těchto nákladů 
v případě žádostí předložených členským 
státem, na jehož území je alespoň jeden 
region na úrovni NUTS II způsobilý v 
rámci cíle strukturálních fondů 
„Konvergence“. Komise ve svém 
hodnocení takových případů rozhodne, 
zda je 65% míra spolufinancování 
odůvodněná.

1. Na základě posouzení provedeného v 
souladu s čl. 8 odst. 3 a s ohledem zejména 
na počet pracovníků, jimž je určena 
podpora, Komise co nejdříve vyhodnotí 
navržená opatření a odhadované náklady a 
navrhne výši případného finančního 
příspěvku, který může být poskytnut v 
mezích dostupných zdrojů. Tato částka 
nesmí přesáhnout 65 % celkové výše 
odhadovaných nákladů uvedených v čl. 8 
odst. 2 písm. e).

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí 
finančního příspěvku od dnů stanovených v 
čl. 8 odst. 2 písm. h), kdy členský stát 
začne poskytovat individualizované služby 
pracovníkům, kterým je pomoc určena, 
nebo kdy zahájí administrativní výdaje na 
provádění EFG v souladu s čl. 7 odst. 1 a 3.

Výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí 
finančního příspěvku od dnů stanovených v 
čl. 8 odst. 2 písm. h), kdy členský stát 
začne poskytovat individualizované služby 
pracovníkům, kterým je pomoc určena, 
nebo kdy zahájí administrativní výdaje na 
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V případě zemědělců jsou výdaje způsobilé 
pro příspěvek ode dne stanoveného v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém v souladu 
s čl. 4 odst. 3.

provádění EFG v souladu s čl. 7 odst. 1 a 3.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise dospěje k závěru, že jsou 
splněny podmínky pro uvolnění prostředků 
z EFG, předloží návrh na jejich použití. 
Rozhodnutí použít EFG přijmou společně 
obě složky rozpočtového orgánu. Rada 
rozhoduje kvalifikovanou většinou 
a Evropský parlament rozhoduje většinou 
hlasů svých členů a třemi pětinami 
odevzdaných hlasů.

Pokud Komise dospěje k závěru, že jsou 
splněny podmínky pro uvolnění prostředků 
z EFG, předloží návrh na jejich použití. 
Rozhodnutí použít EFG přijmou společně 
obě složky rozpočtového orgánu ve lhůtě 
nejvýše jednoho měsíce po předložení 
návrhu rozpočtovému orgánu. Rada 
rozhoduje kvalifikovanou většinou 
a Evropský parlament rozhoduje většinou 
hlasů svých členů a třemi pětinami 
odevzdaných hlasů.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Současně s předložením návrhu rozhodnutí 
o uvolnění prostředků z EFG předloží 
Komise oběma složkám rozpočtového 
orgánu návrh na převod do příslušných 
rozpočtových linií. V případě neshody 
budou zahájeny třístranné rozhovory.

Současně s předložením návrhu rozhodnutí 
o uvolnění prostředků z EFG předloží 
Komise oběma složkám rozpočtového 
orgánu návrh na převod do příslušných 
rozpočtových linií. Tyto převody se 
provádějí v souladu s rozpočtovými 
prioritami, jak každoročními, tak 
dlouhodobými. V případě neshody budou 
zahájeny třístranné rozhovory.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po vstupu v platnost rozhodnutí o 
poskytnutí finančního příspěvku v souladu 
s čl. 15 odst. 4 vyplatí Komise členskému 
státu finanční příspěvek ve formě 
předběžného financování ve výši nejméně 
50 % finančního příspěvku Unie 
členskému státu, a to v zásadě do patnácti 
dnů, přičemž v případě potřeby proběhne 
následně vyplacení formou průběžných a 
konečných plateb. Předběžné financování 
se vyúčtuje při ukončení poskytování 
finančního příspěvku v souladu s čl. 18 
odst. 3.

1. Po vstupu v platnost rozhodnutí o 
poskytnutí finančního příspěvku v souladu 
s čl. 15 odst. 4 vyplatí Komise členskému 
státu finanční příspěvek ve formě 
předběžného financování ve výši nejméně 
60 % finančního příspěvku Unie 
členskému státu, a to v zásadě do patnácti 
dnů, přičemž v případě potřeby proběhne 
následně vyplacení formou průběžných a 
konečných plateb. Předběžné financování 
se vyúčtuje při ukončení poskytování 
finančního příspěvku v souladu s čl. 18 
odst. 3.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději 15 měsíců po datu žádosti 
podle čl. 8 odst. 1 nebo k datu 
stanovenému v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém v souladu s čl. 4 odst. 
3 předloží členský stát Komisi průběžnou 
zprávu o provádění finančního příspěvku 
obsahující informace o financování, 
časovém rozvrhu a typech činností, které 
již byly vykonány, a míře opětovného 
začlenění do zaměstnání nebo do nových 
činností dosažené 12 měsíců po datu 
žádosti.

1. Nejpozději 12 měsíců po datu žádosti 
podle čl. 8 odst. 1 předloží členský stát 
Komisi průběžnou zprávu o provádění 
finančního příspěvku obsahující informace 
o financování, časovém rozvrhu a typech 
činností, které již byly vykonány, a míře 
opětovného začlenění do zaměstnání nebo 
do nových činností dosažené 12 měsíců po 
datu žádosti.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. srpna každého druhého roku a 
poprvé v roce 2015 předloží Komise 

1. Do 1. srpna každého druhého roku 
a poprvé v roce 2015 předloží Komise 
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Evropskému parlamentu a Radě 
kvantitativní a kvalitativní zprávu o 
činnostech prováděných v rámci tohoto 
nařízení a nařízení č. 1927/2006 v 
předchozích dvou letech. Tato zpráva bude 
zaměřena zejména na výsledky dosažené 
prostřednictvím EFG a bude obsahovat 
zejména informace týkající se 
předložených žádostí, přijatých rozhodnutí, 
financovaných opatření včetně jejich 
doplňkovosti s opatřeními financovanými 
ostatními fondy Unie, zejména Evropského 
sociálního fondu (ESF) a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), a ukončení poskytovaného 
finančního příspěvku. Měla by rovněž 
dokumentovat ty žádosti, které byly 
zamítnuty nebo omezeny z důvodu 
nedostatečných prostředků nebo 
nezpůsobilosti.

Evropskému parlamentu a Radě 
kvantitativní a kvalitativní zprávu 
o činnostech prováděných v rámci tohoto 
nařízení a nařízení č. 1927/2006 
v předchozích dvou letech a se srovnáním 
s údaji od začátku působení EFG. Tato 
zpráva bude zaměřena zejména na 
výsledky dosažené prostřednictvím EFG 
a bude obsahovat zejména informace 
týkající se předložených žádostí, přijatých 
rozhodnutí, financovaných opatření včetně 
jejich doplňkovosti s opatřeními 
financovanými ostatními fondy Unie, 
zejména Evropského sociálního fondu 
(ESF), a ukončení poskytovaného 
finančního příspěvku. Měla by rovněž 
dokumentovat ty žádosti, které byly 
zamítnuty nebo omezeny z důvodu 
nedostatečných prostředků nebo 
nezpůsobilosti.

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) do 30. června 2018 hodnocení účinnosti 
a udržitelnosti dosažených výsledků 
v polovině období;

a) do 30. června 2017 hodnocení účinnosti 
a udržitelnosti dosažených výsledků 
v polovině období;

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) do 31. prosince 2022 hodnocení ex post 
s pomocí externích odborníků s cílem 
zjistit dopad EFG a jeho přidanou hodnotu.

b) do 31. prosince 2021 hodnocení ex post 
s pomocí externích odborníků s cílem 
zjistit dopad EFG a jeho přidanou hodnotu.
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23 vypouští se
Finanční řízení podpory pro zemědělce
Odchylně od článků 21 a 22 může být 
podpora pro zemědělce řízena a 
kontrolována v souladu s nařízením (ES) 
č. … o financování, řízení a monitorování 
společné zemědělské politiky. 

Odůvodnění

Zahrnutí odvětví zemědělství do oblasti působnosti nařízení zkomplikuje správu fondu, zdroje 
budou odvedeny od přizpůsobení průmyslu k přizpůsobení zemědělství a změní se původní 
směřování EFG – namísto reakce na nepředvídatelné důsledky globalizace a krizí bude reagovat 
na velmi předvídatelné okolnosti.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci jsou Komisi uděleny podle 
podmínek stanovených v tomto článku.
2. Přenesení pravomoci uvedené v tomto 
nařízení se uděluje na dobu neurčitou od 
data vstupu tohoto nařízení v platnost.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedená v článku 4 
kdykoli zrušit.
4. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
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Evropské unie nebo k pozdějšímu dni,
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 4 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 2 
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi, že námitky 
nevysloví. Tato lhůta se z podnětu 
Evropského parlamentu a Rady 
prodlužuje o 2 měsíce.

Odůvodnění

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se stanoví v čl. 4 odst. 3, který se vypouští.



PE487.691v02-00 32/32 AD\916535CS.doc

CS

POSTUP

Název Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci na období 2014–2020

Referenční údaje COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

EMPL
25.10.2011

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

BUDG
25.10.2011

Navrhovatel(ka)
       Datum jmenování

Alda Sousa
6.2.2012

Projednání ve výboru 20.6.2012

Datum přijetí 18.10.2012

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

15
11
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana 
Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, 
Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, 
Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo 
Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, George Lyon, Juan Andrés 
Naranjo Escobar, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Georgios Stavrakakis

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Jaroslav Paška


