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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 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG) byl zřízen nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 
o zřízení Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci na dobu trvání 
finančního rámce od 1. ledna 2007 do 
31. prosince 2013, aby mohla Unie 
prokázat solidaritu s pracovníky, kteří byli 
propuštěni v důsledku významných změn 
ve struktuře světového obchodu 
způsobených globalizací, a poskytnout 
podporu při jejich rychlém znovuzačlenění 
do zaměstnání. Tento počáteční cíl EFG 
stále platí.

(2) Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG) byl zřízen nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 
o zřízení Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci na dobu trvání 
finančního rámce od 1. ledna 2007 do 
31. prosince 2013, aby mohla Unie 
prokázat solidaritu s pracovníky, kteří byli 
propuštěni v důsledku významných změn 
ve struktuře světového obchodu 
způsobených globalizací, a poskytnout 
podporu při jejich rychlém znovuzačlenění 
do zaměstnání. Vzhledem k současné 
situaci, kdy se mnoho členských států 
stále nachází v nejistotě, tento počáteční 
cíl EFG stále platí, jelikož umožňuje 
poskytovat – ačkoli jen v omezené míře –
individuálně přizpůsobené služby 
pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání 
v důsledku hromadného propouštění 
zapříčiněného globalizací hospodářství, 
jež má velký dopad na podniky, odvětví 
i regiony.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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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 
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.

(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 
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, aby 
tak Unie měla k dispozici mechanismus 
rychlé reakce na poskytnutí pomoci 
v krizových situacích v oblasti 
nezaměstnanosti.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Z podnětu žadatelského členského státu 
lze poskytnout finanční příspěvek na 
přípravné, řídící, informační, propagační, 
kontrolní a vykazovací činnosti.

3. Z podnětu žadatelského členského státu 
lze poskytnout finanční příspěvek ve výši 
nepřekračující 5 % celkových nákladů na 
přípravné, řídící, informační, propagační, 
kontrolní a vykazovací činnosti.
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Pozměňovací návrh 4

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 
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 v souladu s předem 
stanovenými kritérii, zda je 65% míra 
spolufinancování odůvodněná.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení 
Čl. 16 – odst. 1

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 

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 
nejvýše 50 % finančního příspěvku Unie 
členskému státu, a to v zásadě do patnácti 
dnů, přičemž následně proběhne vyplacení 
průběžných a/nebo konečných plateb. 
Předběžné financování se vyúčtuje při 
ukončení poskytování finančního 
příspěvku v souladu s čl. 18 odst. 3.
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odst. 3.

Pozměňovací návrh 6

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 
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.

1. Do 1. srpna každého druhého roku 
a poprvé v roce 2015 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě 
souhrnnou kvantitativní a kvalitativní 
zprávu o činnostech prováděných v rámci 
tohoto nařízení a nařízení (ES)
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, počtu pracovníků, kterým je 
poskytována podpora a kteří našli stálé 
zaměstnání do jednoho roku od podání 
žádosti, 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.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení 
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpráva je předána pro informaci 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru, Výboru regionů a sociálním 
partnerům.

2. Zpráva je předána pro informaci 
Účetnímu dvoru, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, 
Výboru regionů a sociálním partnerům.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení 
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výsledky hodnocení jsou pro informaci 
předány Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru, Výboru regionů a sociálním 
partnerům.

2. Výsledky hodnocení jsou pro informaci 
předány Evropskému parlamentu, Radě, 
Účetnímu dvoru, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, 
Výboru regionů a sociálním partnerům. 
Doporučení obsažená v hodnocení by 
měla být zohledněna při vypracovávání 
nových programů v oblasti zaměstnanosti 
a sociálních věcí.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení 
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajištění, aby se financované výdaje 
zakládaly na ověřitelných podkladech 
a aby byly správné a řádné;

 c) zajištění, aby se financované výdaje 
zakládaly na ověřitelných podkladech 
a aby byly zákonné a řádné;

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení 
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise v rámci své odpovědnosti za 
provádění souhrnného rozpočtu Evropské 
unie učiní veškeré kroky nezbytné k tomu, 
aby ověřila, zda jsou financované činnosti 
prováděny v souladu se zásadami řádného 
a účinného finančního řízení. Je 
odpovědností žadatelského členského státu,
aby zajistil, že má řádně fungující řídící 
a kontrolní systémy. Komise se ujistí, že 
tyto systémy existují.

4. Komise v rámci své odpovědnosti za 
provádění souhrnného rozpočtu Evropské 
unie učiní veškeré kroky nezbytné k tomu, 
aby ověřila, zda jsou financované činnosti 
prováděny v souladu se zásadami řádného 
a účinného finančního řízení. Je 
odpovědností žadatelského členského státu, 
aby zajistil, že má řádně fungující řídící 
a kontrolní systémy. Komise se ujistí, že 
tyto systémy existují. Při zjištění 
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nesrovnalostí by nenáležitě vyplacené 
částky měly být získány zpět přednostně 
formou započtení. Ochrana finančních 
zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy 
může případně zahrnovat účinné, 
přiměřené a odstrašující sankce. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení 
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že částka skutečných nákladů 
na opatření je nižší než odhadnutá částka 
uvedená v souladu s článkem 15, přijme 
Komise rozhodnutí, a to prostřednictvím 
prováděcího aktu, požadující po členském 
státu vrácení odpovídající části obdrženého 
finančního příspěvku.

1. V případě, že částka skutečných nákladů 
na opatření je nižší než odhadnutá částka 
uvedená v souladu s článkem 15 a nelze 
provést získání zpět formou započtení, 
přijme Komise prováděcí akty požadující 
po členském státu vrácení odpovídající 
části obdrženého finančního příspěvku. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v tomto 
nařízení se uděluje na dobu neurčitou od 
data vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Přenesení pravomoci uvedené v tomto 
nařízení se uděluje na dobu platnosti
tohoto nařízení.
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