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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 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 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 zaměřit na 
velké projekty s jasným příkladným 
charakterem a 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. Program 
by měl v rámci své omezené oblasti 
působnosti zajistit rozpočtovou flexibilitu 
vytvořením rezervy, která se má 
každoročně rozdělit v závislosti na 
prioritách politik.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vzhledem k omezenosti zdrojů, jež
jsou na tento program k dispozici, a 
vzhledem k tomu, že tyto zdroje jsou 
předem přidělovány na různé osy, je třeba 
se při financování zaměřovat na rozvoj 
struktur, jež mají jasný multiplikační 
účinek, který bude přínosný pro další 
činnosti a iniciativy. Měla by být rovněž 
přijata vhodná opatření, jež pomohou 
zabránit jakémukoli překrývání s jinými 
fondy nebo programy, zejména 
s Evropským sociálním fondem, a dvojímu 
financování.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Dalekosáhlé cíle a velký význam 
přisuzovaný tomuto programu jsou v 
rozporu s velmi omezenými přidělenými 
finančními prostředky, což by mohlo 
případně zklamat očekávání účastníků 
tohoto programu. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Rozsah působnosti sítě EURES by se 
měl rozšířit tak, aby síť vyvíjela 
a podporovala cílené programy mobility na 
úrovni Unie s cílem obsazovat volná 
pracovní místa tam, kde byly zjištěny 
nedostatky trhu práce. V souladu 
s článkem 47 Smlouvy by měl tento 
program usnadňovat mobilitu mladých 
pracovníků.

(12) Rozsah působnosti sítě EURES by se 
měl rozšířit tak, aby síť vyvíjela 
a podporovala cílené programy mobility na 
úrovni Unie s cílem obsazovat volná 
pracovní místa tam, kde byly zjištěny 
nedostatky trhu práce. V souladu 
s článkem 47 Smlouvy by měl tento 
program usnadňovat mobilitu mladých 
pracovníků. Aby program EURES mohl 
dosáhnout svých cílů, bylo by vhodné, aby 
si uvedené tři osy, jež jsou jeho součástí, 
zachovaly jistý stupeň finanční 
nezávislosti.

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 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 v omezeném 
rozpočtovém rámci zlepšit přístup 
sociálních podniků k finančním 
prostředkům, a tím přispět k iniciativě pro 
sociální podnikání, kterou Komise zavedla.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může využít finančních 
prostředků uvedených v odstavci 1 na 

3. Komise může využít až 3 % finančních 
prostředků uvedených v odstavci 1 na 
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financování technické a/nebo správní 
pomoci, zejména v souvislosti s auditem, 
externím zajišťováním překladu, 
schůzkami odborníků a informačními 
a komunikačními činnostmi ke 
vzájemnému prospěchu Komise 
a příjemců.

financování technické a/nebo správní 
pomoci, zejména v souvislosti s auditem, 
externím zajišťováním překladu, 
schůzkami odborníků, spoluprací s třetími 
zeměmi a informačními a komunikačními 
činnostmi ke vzájemnému prospěchu 
Komise a příjemců.

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) akce, konference a semináře v rámci 
předsednictví Rady;

(b) akce, konference a semináře;

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření na podporu mobility občanů 
v rámci Unie, zejména vývoj vícejazyčné 
digitální platformy pro vyřizování nabídek 
volných pracovních míst a žádostí 
o zaměstnání, a cílené programy mobility 
k obsazení volných pracovních míst tam, 
kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, 
a/nebo na pomoc určitým skupinám 
pracovníků, například mladým lidem.

4. Finančně proveditelná opatření na 
podporu mobility občanů v rámci Unie, 
zejména vývoj vícejazyčné digitální 
platformy pro vyřizování nabídek volných 
pracovních míst a žádostí o zaměstnání, 
a cílené programy mobility k obsazení 
volných pracovních míst tam, kde byly 
zjištěny nedostatky trhu práce, a/nebo na 
pomoc určitým skupinám pracovníků, 
například mladým lidem.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Podpora mikrofinancování a sociálních 
podniků zejména prostřednictvím 
finančních nástrojů stanovených v rámci 
hlavy VIII části jedna nařízení XXX/2012 
[nové finanční nařízení], kterým se stanoví 
finanční pravidla pro roční rozpočet 
Evropské unie, a grantů.

5. Podpora mikrofinancování a sociálních 
podniků zejména prostřednictvím 
finančních nástrojů stanovených v rámci 
nařízení XXX/2012 [nové finanční 
nařízení], kterým se stanoví finanční 
pravidla pro roční rozpočet Evropské unie, 
a grantů.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o podporu udělovanou 
účastníkům programu, a to zejména 
v souvislosti s programy mobility podle 
čl. 6 odst. 4, lze použít financování 
paušální částkou, rozsahem jednotkových 
nákladů nebo pevnou sazbou.

Grantová dohoda upřesní, která část 
finančního příspěvku Unie bude založena 
na proplácení způsobilých nákladů a 
která část bude založena na pevných 
sazbách (včetně rozsahu jednotkových 
nákladů) nebo paušálních částkách, 
pokud jde o podporu udělovanou 
účastníkům programu, a to zejména v 
souvislosti s programy mobility podle čl. 6 
odst. 4.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme vhodná preventivní 
opatření, která zajistí, aby v případě 
provádění akcí financovaných podle tohoto 
nařízení byly finanční zájmy Unie 

1. Komise přijme vhodná preventivní 
opatření a vykonává účinné kontroly, 
které zajistí, aby v případě provádění akcí 
financovaných podle tohoto nařízení byly 
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chráněny proti podvodům, korupci 
a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem, 
a to pomocí účinných kontrol a –v případě 
zjištění nesrovnalostí – pomocí navracení
neoprávněně vyplacených částek 
a případně též pomocí účinných, 
přiměřených a odrazujících sankcí
v souladu s článkem 325 Smlouvy, 
s nařízením Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 
o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství a s finančním nařízením.

finanční zájmy Unie chráněny proti 
podvodům, korupci a jakýmkoli jiným 
protiprávním činnostem.

1a. V případě zjištění nesrovnalostí jsou 
neoprávněně vyplacené částky získávány 
zpět zejména pomocí kompenzace a 
případně může ochrana finančních zájmů 
Unie v souladu s článkem 325 Smlouvy, 
s nařízením Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 
o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství a s finančním nařízením 
zahrnovat účinné, přiměřené a odrazující 
sankce.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, musí 
veškerá rozhodnutí, dohody a smlouvy 
vyplývající z provádění tohoto nařízení 
výslovně zmocňovat Komisi, včetně úřadu 
OLAF, a Účetní dvůr k provádění takových 
auditů, kontrol na místě a inspekcí.

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, musí 
veškerá rozhodnutí, dohody a smlouvy 
vyplývající z provádění tohoto nařízení 
výslovně zmocňovat Komisi, včetně úřadu 
OLAF, a Účetní dvůr k provádění takových 
auditů, kontrol na místě a inspekcí až čtyři 
roky po provedení konečné platby.
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Pozměňovací návrh 13

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 
každoročně 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.

Pozměňovací návrh 14

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 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. Výsledek vyhodnocení lze 
zohlednit při přípravě nových programů 
v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2. Informace uvedené v těchto výročních 
zprávách o provádění budou podkladem 
pro kontrolní zprávy, které jsou 
vypracovávané každé dva roky, stanovené 
v článku 13. Takové kontrolní zprávy musí 
obsahovat výroční zprávy stanovené v čl. 8 
odst. 2 rozhodnutí č. 283/2010/EU.

2. Informace uvedené v těchto výročních 
zprávách o provádění budou podkladem 
pro kontrolní zprávy, které jsou 
vypracovávané každoročně, stanovené 
v článku 13. Takové kontrolní zprávy musí 
obsahovat výroční zprávy stanovené v čl. 8 
odst. 2 rozhodnutí č. 283/2010/EU.
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