
AM\876718CS.doc PE472.113v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Rozpočtový výbor

2011/2158(BUD)

8. 9. 2011

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 – 10

Návrh zprávy
Barbara Matera
(PE469.852v01)

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků 
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 
interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení 
(žádost EGF/2009/019 FR/Renault z Francie)
(KOM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))



PE472.113v01-00 2/8 AM\876718CS.doc

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\876718CS.doc 3/8 PE472.113v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
vytvořila vhodné legislativní a rozpočtové 
nástroje s cílem poskytovat dodatečnou 
podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi 
důsledky velkých změn ve struktuře 
světového obchodu, a pomáhat jim při 
opětovném začlenění na trh práce,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje 
s cílem poskytovat dodatečnou pomoc 
pracovníkům, kteří byli propuštěni v 
důsledku změn ve struktuře světového 
obchodu, a pomáhat jim při opětovném 
začlenění na trh práce,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly 
potřebné úsilí o zlepšení procesních 
a rozpočtových opatření s cílem urychlit 
uvolňování prostředků z EFG; v tomto 
směru oceňuje, že Komise v návaznosti na 
žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování 
prostředků zavedla zdokonalený postup, 
jehož cílem je předkládat rozpočtovému 
orgánu spolu s návrhem na uvolnění 
prostředků z EFG také hodnocení Komise 
týkající se způsobilosti žádosti; doufá, že 
v rámci chystaných přezkumů EFG dojde 
k dalšímu zkvalitnění postupů a že bude 
dosaženo větší účinnosti, transparentnosti 
a viditelnosti fondu;

1. žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly 
potřebné úsilí o zlepšení procesních 
a rozpočtových opatření s cílem urychlit 
uvolňování prostředků z EFG; v tomto 
směru oceňuje, že Komise v návaznosti na 
žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování 
prostředků zavedla zdokonalený postup, 
jehož cílem je předkládat rozpočtovému 
orgánu spolu s návrhem na uvolnění 
prostředků z EFG také hodnocení Komise 
týkající se způsobilosti žádosti; doufá, že 
v rámci chystaných přezkumů EFG dojde 
k dalšímu zkvalitnění postupů a že bude 
dosaženo větší účinnosti, transparentnosti 
a viditelnosti fondu; připomíná však 
zdlouhavé období hodnocení této 
konkrétní žádosti o uvolnění prostředků z 
EFG pro podnik Renault s.a.s. a sedm 
jeho dodavatelů; konstatuje, že tato 
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konkrétní žádost byla hodnocena nejdéle 
ze všech žádostí o prostředky z fondu EFG 
od doby vytvoření EFG v roce 2007.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že toto zpoždění poškodilo 
některé pracovníky, kteří se nezúčastnili 
opatření financovaných z EFG a namísto 
toho se rozhodli pro program předčasného 
odchodu do důchodu, jejich penzijní 
dávky byly upraveny penzijní reformou, 
která mezitím vešla v platnost; domnívá 
se, že vzhledem k tomuto vývoji právního 
prostředí měla Komise požádat, aby těmto 
pracovníkům byla poskytnuta možnost 
zapojit se do opatření EFG;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. konstatuje, že vzhledem ke zpoždění 
mezi prováděním opatření zaměřených na 
propuštěné pracovníky a potvrzením 
žádosti o prostředky z EFG ze strany 
Komise jsou již k dispozici první poznatky 
o účinnosti daných opatření; lituje nízké 
míry úspěšnosti a vyzývá k hlubšímu 
hodnocení a lepšímu vedení Komise při 
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zajišťování toho, aby odborná příprava 
odpovídala místním hospodářským 
trendům;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že orgány přislíbily zajistit 
hladký a rychlý proces přijímání 
rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, 
jejichž prostřednictvím poskytnou 
jednorázovou, časově omezenou 
individuální podporu na pomoc 
pracovníkům, kteří byli postiženi 
propouštěním v důsledku globalizace 
a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje, 
že EFG může hrát významnou úlohu při 
opětovném začleňování propuštěných 
pracovníků na trh práce;

2. připomíná, že orgány přislíbily zajistit 
hladký a rychlý proces přijímání 
rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, 
jejichž prostřednictvím poskytnou 
jednorázovou, časově omezenou 
individuální podporu na pomoc 
pracovníkům, kteří byli postiženi 
propouštěním v důsledku globalizace 
a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje, 
že EFG může hrát významnou úlohu při 
opětovném začleňování propuštěných 
pracovníků na trh práce, zejména v případě 
nejzranitelnějších a nejméně 
kvalifikovaných pracovníků;

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 
nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG 
podporoval opětovné začleňování 
jednotlivých propuštěných pracovníků do 
pracovního procesu; dále zdůrazňuje, že 

3. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 
nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG 
podporoval opětovné začleňování 
jednotlivých propuštěných pracovníků do 
pracovního procesu; dále zdůrazňuje, že 
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opatření financovaná z EFG by měla vést
k dlouhodobé zaměstnanosti; znovu 
poukazuje na to, že podpora z EFG nesmí 
nahrazovat opatření, za něž jsou na základě 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
kolektivních smluv odpovědné podniky, 
ani opatření k restrukturalizaci podniků 
nebo odvětví;

EFG může spolufinancovat pouze aktivní 
opatření na trhu práce, která vedou k 
dlouhodobé zaměstnanosti; znovu 
poukazuje na to, že podpora z EFG nesmí 
nahrazovat opatření, za něž jsou na základě 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
kolektivních smluv odpovědné podniky, 
ani opatření k restrukturalizaci podniků 
nebo odvětví;

Or. lt

Pozměňovací návrh 7
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že informace 
o koordinovaném balíčku 
individualizovaných služeb, které mají být 
financovány z EFG, obsahují údaje o tom, 
nakolik tyto služby doplňují opatření 
financovaná ze strukturálních fondů;
znovu žádá Komisi, aby srovnávací 
hodnocení těchto údajů předkládala rovněž 
ve svých výročních zprávách;

4. konstatuje, že informace 
o koordinovaném balíčku 
individualizovaných služeb, které mají být 
financovány z EFG, obsahují údaje 
o koordinaci a doplňkovosti s opatřeními 
financovanými ze strukturálních fondů;
znovu žádá Komisi, aby srovnávací 
hodnocení těchto údajů předkládala rovněž 
ve svých výročních zprávách;

Or. lt

Pozměňovací návrh 8
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že podnik Renault v 
současnosti využívá dočasné pracovníky, a 
lituje, že EFG mohl nadnárodním 
společnostem poskytnout podnět k tomu, 
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aby své smluvní zaměstnance nahradily 
flexibilnějšími pracovníky, kteří pracují za 
nejistých podmínek; domnívá se, že je 
třeba se na tuto otázku zaměřit při příští 
revizi nařízení o EFG;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá, že prostřednictvím opravného 
rozpočtu č. 2/2011 má být rozpočtová 
položka EFG 04 05 01 navýšena o částku 
50 000 000 EUR, která bude použita 
k pokrytí částek potřebných pro tuto 
žádost;

6. konstatuje, že prostřednictvím 
opravného rozpočtu č. 2/2011 má být 
rozpočtová položka EFG 04 05 01 
navýšena o částku 50 000 000 EUR, která 
bude použita k pokrytí částek potřebných 
pro tuto žádost;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že se členské státy musí v 
souladu s čl. 6 odst. 5 nařízení (ES) č. 
1927/2006 zasadit o to, aby byly vytvořeny 
nezbytné mechanismy, které zabrání 
dvojímu financování v rámci finančních 
nástrojů EU;

Or. lt
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