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Pozměňovací návrh 1
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

(A) vzhledem k tomu, že EFG by neměl 
členským státům bránit v uplatňování 
strukturálních politik napomáhajících 
transformaci jejich ekonomiky a trhu 
práce, ani být překážkou společnostem při 
přizpůsobování jejich produktů, výrobních 
postupů a personálních strategií 
požadavkům udržitelné ekonomiky; 
vzhledem k tomu, že EFG by měl naopak 
podněcovat a přispívat k uvedeným 
postupům;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

(A) vzhledem k tomu, že Evropský fond 
pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) 
nestanovuje členskému státu žádná 
aktivní opatření týkající se trhu práce, 
která musí být uplatněna v rámci žádosti o 
finanční prostředky, nýbrž provedení 
koordinovaného balíčku individuálních 
služeb zaměřených na znovuzačlenění 
pracovníků na trh práce v souladu s 
článkem 3 nařízení o EFG [1] , které plně 
zachovává flexibilitu členských států 
přizpůsobovat opatření cílená na 
propuštěné pracovníky místním a 
individuálním potřebám u každé žádosti,
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([1] Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. 
prosince 2006 o zřízení Evropského fondu 
pro přizpůsobení se globalizaci ve znění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009)

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že sociální politiky a politiky 
zaměstnanosti spadají do kompetence států 
a jsou dále slaďovány otevřenou metodou 
koordinace a využíváním všech 
dostupných možností synergie tak, aby byl 
zajištěn pozitivní vývoj Unie v prostředí 
globalizace a byly řešeny problémy 
týkající se sociálního a profesního 
začlenění v členských státech; rovněž 
připomíná, že Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci (EFG) je 
nástrojem vytvořeným pro posílení tohoto 
cíle a pro podporu pracovníků dotčených 
masovým propouštěním;

1. připomíná, že sociální politiky a politiky 
zaměstnanosti spadají do kompetence států 
a jsou dále slaďovány otevřenou metodou 
koordinace a využíváním všech 
dostupných možností synergie tak, aby byl 
zajištěn pozitivní vývoj EU
v globalizovaném světě a byly řešeny 
problémy týkající se sociálního 
a profesního začlenění v členských státech; 
vyjadřuje politování nad nerovnováhou 
mezi sociálními politikami a jinými více 
integrovanými politikami, jež jsou 
zaměřeny na hospodářskou soutěž, 
a proto žádá, aby nástroje sociální politiky 
byly posíleny; rovněž připomíná, že 
Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG) je nástrojem vytvořeným 
pro podporu tohoto cíle a pro pomoc 
pracovníkům dotčených hromadným
propouštěním;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 1 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že sociální politiky a politiky 
zaměstnanosti spadají do kompetence států 
a jsou dále slaďovány otevřenou metodou 
koordinace a využíváním všech 
dostupných možností synergie tak, aby byl 
zajištěn pozitivní vývoj Unie v prostředí 
globalizace a byly řešeny problémy 
týkající se sociálního a profesního 
začlenění v členských státech; rovněž 
připomíná, že Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci (EFG) je 
nástrojem vytvořeným pro posílení tohoto 
cíle a pro podporu pracovníků dotčených 
masovým propouštěním;

1. připomíná, že sociální politiky a politiky 
zaměstnanosti spadají do kompetence států 
a jsou dále slaďovány otevřenou metodou 
koordinace a využíváním všech 
dostupných možností synergie tak, aby byl 
zajištěn pozitivní vývoj Unie 
v globalizovaném světě a byly řešeny 
problémy týkající se sociálního 
a profesního začlenění v členských státech 
a mezi nimi; rovněž připomíná, že 
Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG) je nástrojem vytvořeným 
pro posílení tohoto cíle a pro podporu 
pracovníků dotčených hromadným
propouštěním;

Or. nl

Pozměňovací návrh 5
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá přidělení rozpočtových prostředků 
a úhrad z rozpočtové položky fondu EFG 
nejpozději od příštího finančního rámce, 
aby se zjednodušilo jeho využívání, snížila 
doba zpracovávání a tím se zvýšila 
efektivita pro propuštěné zaměstnance 
a aby se standardizovaly postupy;

2. žádá Evropskou komisi, aby navrhla 
změny nařízení o EFG za účelem co 
nejvíce urychlit a zkrátit postup podávání 
žádostí v co nejkratší době, aby bylo 
dosaženo cíle uvolnit finanční prostředky 
do šesti měsíců po propuštění, mj. tím, že 
prověří možnosti zahájit postup podání 
žádosti v okamžiku, kdy je propuštění 
oznámeno a ještě se neuskutečnilo, a co 
nejvýraznějším zjednodušením 
rozhodovacích postupů Evropské komise, 
a aby se standardizovaly postupy; dále 
žádá Evropskou komisi, aby pro účely 
příštího finančního rámce poskytla návody, 
jak dosáhnout na jedné straně cílů 
v rámci spolupráce s členskými státy pro 
usnadnění na budoucnost orientovaných 
zásadních změn směrem k udržitelné 
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ekonomice a trhu práce, a zajištění rychlé 
a pružné pomoci zaměstnancům 
propuštěným v důsledku neočekávaných 
hospodářských otřesů na straně druhé; 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá přidělení rozpočtových prostředků 
a úhrad z rozpočtové položky fondu EFG 
nejpozději od příštího finančního rámce, 
aby se zjednodušilo jeho využívání, snížila
doba zpracovávání a tím se zvýšila 
efektivita pro propuštěné zaměstnance 
a aby se standardizovaly postupy;

2. žádá o zapsání prostředků do rozpočtové 
položky fondu EFG nejpozději od příštího 
finančního rámce, aby se zjednodušilo jeho 
využívání, zkrátila doba zpracovávání 
žádostí a tím se zvýšila efektivita pomoci
pro propuštěné zaměstnance a aby se 
standardizovaly postupy; zdůrazňuje 
potřebu snížit vnitrostátní  podíl na 
spolufinancování vzhledem k obtížím, 
s nimiž se některé členské státy setkávají, 
a zároveň navýšit financování 
Společenství určené pro EFG na 90 % 
nákladů pokrývajících opatření, jež je 
třeba podporovat;

Or. pt

Pozměňovací návrh 7
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá přidělení rozpočtových prostředků 
a úhrad z rozpočtové položky fondu EFG 
nejpozději od příštího finančního rámce, 
aby se zjednodušilo jeho využívání, snížila
doba zpracovávání a tím se zvýšila 
efektivita pro propuštěné zaměstnance 

2. žádá o zapsání prostředků do rozpočtové 
položky fondu EFG, aby se zjednodušilo 
jeho využívání, zkrátila doba zpracovávání 
žádostí a tím se zvýšila efektivita pomoci
pro propuštěné zaměstnance a aby se 
standardizovaly postupy;
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a aby se standardizovaly postupy;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá přidělení rozpočtových prostředků 
a úhrad z rozpočtové položky fondu EFG 
nejpozději od příštího finančního rámce, 
aby se zjednodušilo jeho využívání, snížila
doba zpracovávání a tím se zvýšila 
efektivita pro propuštěné zaměstnance 
a aby se standardizovaly postupy;

2. vzhledem k současné hospodářské 
situaci žádá o zapsání prostředků 
do rozpočtové položky fondu EFG 
nejpozději od příštího finančního rámce, 
aby se zjednodušilo jeho využívání, 
zkrátila doba zpracovávání žádostí a tím se 
zvýšila efektivita pomoci pro propuštěné 
zaměstnance a aby se standardizovaly 
postupy;

Or. nl

Pozměňovací návrh 9
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná členským státům význam, 
jenž má okamžité zahájení intervenčních  
opatření v oblasti trhu práce a jejich 
současné uplatnění v rámci EFG;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Evropskou komisi, aby změnila 
maximální prováděcí lhůtu z 24 měsíců od 
data podání žádosti na 36 měsíců od data 
schválení, a usnadnila tak plné využití 
poskytnutých finančních prostředků
a propuštěným pracovníkům umožnila 
dovršit proces jejich znovuzačlenění; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby od začátku 
přípravy žádostí zapojovaly sociální 
partnery;

3. připomíná členským státům jejich 
povinnost jednak od začátku přípravy 
žádostí zapojovat sociální partnery 
v souladu s článkem 5 nařízení o EFG, 
jednak dodržovat článek 9 tohoto 
nařízení, v němž je členským státům 
stanovena povinnost poskytovat informace 
o financovaných činnostech a jejich 
zveřejňování a kde se zmiňuje nutnost 
směrovat tyto informace příslušným 
pracovníkům, místním a regionálním 
orgánům a sociálním partnerům, 
a standardizovat postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 3 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby od začátku 
přípravy žádostí zapojovaly sociální 
partnery;

3. vyzývá členské státy, aby od začátku 
přípravy žádostí zapojovaly sociální 
partnery a zajistily zapojení rad 
zaměstnanců ještě před začátkem 
jakéhokoli programu, a tak bylo zaručeno, 
že sociální partneři opravdu přispějí 
k sestavování plánů změn, jež zohlední 
potřeby zaměstnanců a nikoli zájmy 
podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby od začátku 
přípravy žádostí zapojovaly sociální 
partnery;

3. vyzývá členské státy, aby od začátku 
přípravy žádostí zapojovaly sociální 
partnery a podpořily sociální dialog 
vedený s nimi i s podnikateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá závěry, jež Rada učinila ohledně 
iniciativy „Nové dovednosti pro nová 
pracovní místa”, a zdůrazňuje, že EFG 
poskytuje členským státům dodatečné 
finanční zdroje na školení propuštěných 
pracovníků pro pracovní místa 
s potenciálem pro budoucnost a na 
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zvýšení mobility; 

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. naléhavě vyzývá Komisi, aby řádně 
prosazovala dodržování směrnice 
2002/14/ES o informování zaměstnanců 
a projednávání se zaměstnanci a směrnice 
94/45/ES o zřízení Evropské rady 
zaměstnanců s cílem poskytnout 
sociálním partnerům veškeré nástroje pro 
analýzu navrhovaného plánu propouštění 
či restrukturalizace před jeho oznámením, 
a tak jim umožnit, aby při přípravě žádosti 
plně sehráli úlohu, která jim přísluší;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Evropskou komisi, aby zavedla 
povinnost členských států podporovat 
účast sdružení pracovníků v průběhu 
prováděcí fáze nařízení o EFG; vyzývá 
Evropskou komisi, aby uspořádala 
výměnu zkušeností a osvědčených 
postupů, pokud jde o zapojení pracovníků 
do provádění EFG, takže pracovníci 
budou mít ve stávajících a budoucích 
případech možnost těžit z odborných
zkušeností získaných v minulosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 17
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. vyzývá Komisi, aby neprodleně 
předložila návrh, který by stanovil, aby se 
společnosti, které snížily počet pracovních 
míst a v uplynulých obdobích vykazovaly 
zisk, odpovídajícím způsobem podílely na 
sociálních výdajích vzniklých v důsledku 
přemístění podniků a ztráty pracovních 
míst, a který by zajistil refinancování 
EFG;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 3 e (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3e. vyzývá Komisi, aby ve střednědobém 
horizontu nahradila EFG 
restrukturalizačním fondem, který bude 
financován z daně EU z přemístění 
podniků a poskytne podnikům 
odpovídající pomoc při jejich zapojení 
do vytváření udržitelných alternativních 
pracovních míst;

Or. de
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Pozměňovací návrh 19
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 3 f (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3f. vyzývá Komisi, aby zavedla kritéria, 
která umožní poskytovat pomoc z EFG 
přednostně, pokud bude doplňovat  
restrukturalizační opatření určená na 
zachování a vytváření pracovních míst 
a na ekologicky udržitelný a sociálně 
vyvážený rozvoj v postižených regionech;

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 3 g (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3g. vyzývá Komisi, aby za výše uvedených 
podmínek zařadila mezi kritéria pro 
čerpání prostředků z EFG přemístění 
podniků v rámci Evropské unie a aby 
výrazně zjednodušila postup podávání 
žádostí;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá členské státy, aby ve spolupráci se 
všemi zúčastněnými stranami vytvořily 
komunikační a administrativní 

4. žádá členské státy, aby ve spolupráci se 
všemi zúčastněnými stranami, především 
se sociálními partnery, vytvořily 
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infrastrukturu fondu EFG na vnitrostátní 
úrovni a aby si vyměňovaly osvědčené 
postupy na evropské úrovni, což umožní 
rychlé a účinné nasazení fondu EFG 
v případech masového propouštění;

komunikační a administrativní strukturu 
fondu EFG na vnitrostátní úrovni a aby si 
vyměňovaly osvědčené postupy na 
evropské úrovni, což umožní rychlé 
a účinné využití fondu EFG v případech 
hromadného propouštění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá členské státy, aby ve spolupráci se 
všemi zúčastněnými stranami vytvořily 
komunikační a administrativní 
infrastrukturu fondu EFG na vnitrostátní 
úrovni a aby si vyměňovaly osvědčené 
postupy na evropské úrovni, což umožní 
rychlé a účinné nasazení fondu EFG 
v případech masového propouštění;

4. žádá členské státy, aby ve spolupráci se 
všemi zúčastněnými stranami vytvořily 
komunikační a administrativní 
infrastrukturu fondu EFG na vnitrostátní 
úrovni a aby si vyměňovaly osvědčené 
postupy na evropské úrovni, což umožní 
rychlé a účinné využití fondu EFG 
v případech hrozícího hromadného
propouštění;

Or. nl

Pozměňovací návrh 23
Elisabeth Morin-Chartier, Marije Cornelissen, Joe Higgins, 
Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá Komisi, aby předložila návrh, jak 
pozměnit nařízení o EFG, aby bylo 
umožněno začlenění všech pracovníků 
propuštěných v rámci stejného případu 
napříč odvětvími a regiony; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Evropskou komisi, aby 
prověřila možná řešení pro překonání 
rozdílů, jež se činí mezi propuštěnými 
pracovníky, na která se vztahují opatření 
v rámci uplatňování EFG, a ostatními 
propuštěnými pracovníky v téže oblasti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly
individuální přístup k pomoci propuštěným 
zaměstnancům, zejména v případě 
masového propouštění, ve snaze o zvýšení
šancí, že se uplatní na trhu práce 
procházejícím hlubokou restrukturalizací;
za tímto účelem doporučuje členským 
státům zesílit výměnu osvědčených 
postupů, a zejména těžit z programu 
Progress;

6. vyzývá členské státy, aby zaujaly
individuální přístup k pomoci propuštěným 
zaměstnancům, zejména v případě 
hromadného propouštění, s cílem zvýšit
šance, že se uplatní na trhu práce 
procházejícím hlubokou restrukturalizací;
vyzývá členské státy a místní orgány, aby 
činily vše pro znovuoživení míst, jež 
utrpěla dopady přemístění, s cílem 
zachovat ekonomickou aktivitu v dané 
oblasti, a aby přitom měly na paměti, že 
EFG má sloužit pouze zaměstnancům; za 
tímto účelem doporučuje členským státům 
zesílit výměnu osvědčených postupů, 
a zejména využívat programu Progress;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 26
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
individuální přístup k pomoci propuštěným 
zaměstnancům, zejména v případě 
masového propouštění, ve snaze o zvýšení 
šancí, že se uplatní na trhu práce 
procházejícím hlubokou restrukturalizací;
za tímto účelem doporučuje členským 
státům zesílit výměnu osvědčených 
postupů, a zejména těžit z programu 
Progress;

6. vyzývá členské státy, aby zaujaly
individuální přístup k pomoci propuštěným 
zaměstnancům, zejména v případě 
hromadného propouštění, ve snaze 
o zvýšení šancí, že se uplatní na trhu práce 
procházejícím hlubokou restrukturalizací;
a dále aby zajistily, aby prováděcí pravidla  
na vnitrostátní úrovni neomezila možnost 
využívání fondu; za tímto účelem 
doporučuje členským státům zesílit 
výměnu osvědčených postupů, a zejména 
využívat programu Progress;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
individuální přístup k pomoci propuštěným 
zaměstnancům, zejména v případě 
masového propouštění, ve snaze o zvýšení 
šancí, že se uplatní na trhu práce 
procházejícím hlubokou restrukturalizací; 
za tímto účelem doporučuje členským 
státům zesílit výměnu osvědčených 
postupů, a zejména těžit z programu 
Progress;

6. vyzývá členské státy, aby zaujaly
individuální přístup k pomoci propuštěným 
zaměstnancům, zejména v případě 
hromadného propouštění, ve snaze 
o zvýšení šancí, že se uplatní na trhu práce 
procházejícím hlubokou restrukturalizací; 
za tímto účelem doporučuje členským 
státům zesílit výměnu osvědčených 
postupů, a zejména využívat programu 
Progress, a konkrétněji nový nástroj 
mikrofinancování;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 28
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa, 

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
individuální přístup k pomoci propuštěným 
zaměstnancům, zejména v případě 
masového propouštění, ve snaze o zvýšení 
šancí, že se uplatní na trhu práce 
procházejícím hlubokou restrukturalizací; 
za tímto účelem doporučuje členským 
státům zesílit výměnu osvědčených 
postupů, a zejména těžit z programu 
Progress;

6. vyzývá členské státy, které využívají 
EFG, aby tak činily velmi účinným 
způsobem a aby přijaly individuální přístup 
k pomoci propuštěným zaměstnancům, 
zejména v případě hromadného
propouštění, ve snaze o zvýšení šancí, že se 
uplatní na trhu práce procházejícím 
hlubokou restrukturalizací; za tímto účelem 
doporučuje členským státům zesílit 
výměnu osvědčených postupů, a zejména 
využívat programu Progress;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
individuální přístup k pomoci propuštěným 
zaměstnancům, zejména v případě 
masového propouštění, ve snaze o zvýšení 
šancí, že se uplatní na trhu práce 
procházejícím hlubokou restrukturalizací; 
za tímto účelem doporučuje členským 
státům zesílit výměnu osvědčených 
postupů, a zejména těžit z programu 
Progress;

6. vyzývá členské státy, aby přijaly 
individuální přístup k pomoci propuštěným 
zaměstnancům a podporovaly další 
vzdělávání a rekvalifikaci, zejména 
v případě hromadného propouštění, ve 
snaze o zvýšení šancí, že se uplatní na trhu 
práce procházejícím hlubokou 
restrukturalizací; za tímto účelem 
doporučuje členským státům zesílit 
výměnu osvědčených postupů, a zejména 
využívat programu Progress;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 30
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby přijaly
individuální přístup k pomoci propuštěným 
zaměstnancům, zejména v případě 
masového propouštění, ve snaze o zvýšení 
šancí, že se uplatní na trhu práce 
procházejícím hlubokou restrukturalizací; 
za tímto účelem doporučuje členským 
státům zesílit výměnu osvědčených 
postupů, a zejména těžit z programu 
Progress;

6. vyzývá členské státy, aby zaujaly
individuální a sociální přístup k pomoci 
propuštěným zaměstnancům, zejména 
v případě hromadného propouštění, s cílem 
zvýšit jejich šance, že se uplatní na trhu 
práce procházejícím hlubokou 
restrukturalizací; za tímto účelem 
doporučuje členským státům zesílit 
výměnu osvědčených postupů, a zejména 
využívat programu Progress;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby využívaly fond 
EFG k dosahování evropských cílů, 
k rozvíjení nových kapacit pro nová 
zaměstnání a k podpoře celoživotního 
vzdělávání, a tím umožnily zaměstnancům 
rozvíjet jejich profesní dráhu a přispívaly 
ke zvýšení konkurenceschopnosti v Unii
v souvislosti s globalizací;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
využívaly fond EFG k realizaci
evropských cílů, k rozvíjení nových 
dovedností pro to, aby stávající pracovní 
místa byla šetrnější k životnímu prostředí 
a pro vytváření nových pracovních míst 
zohledňujících ekologická hlediska a 
k podpoře celoživotního vzdělávání, a tím 
umožnily zaměstnancům rozvíjet jejich 
profesní dráhu a přispívaly ke zvýšení 
konkurenceschopnosti EU
v globalizovaném světě; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby i nadále poskytovaly 
podněty především mládeži, ženám ve 
věku nad 45 let a znevýhodněným či 
starším zaměstnancům k tomu, aby na 
trhu práce zůstali či se na něj vrátili;
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Pozměňovací návrh 32
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby využívaly fond 
EFG k dosahování evropských cílů, 
k rozvíjení nových kapacit pro nová 
zaměstnání a k podpoře celoživotního 
vzdělávání, a tím umožnily zaměstnancům 
rozvíjet jejich profesní dráhu a přispívaly 
ke zvýšení konkurenceschopnosti v Unii
v souvislosti s globalizací;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
využívaly fond EFG k realizaci 
evropských cílů, k rozvíjení nových 
dovedností pro nová pracovní místa v dané 
oblasti zaměstnanosti a k podpoře 
celoživotního vzdělávání, a tím umožnily 
zaměstnancům rozvíjet jejich profesní 
dráhu a přispívaly ke zvýšení 
konkurenceschopnosti EU
v globalizovaném světě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby využívaly fond 
EFG k dosahování evropských cílů, 
k rozvíjení nových kapacit pro nová 
zaměstnání a k podpoře celoživotního 
vzdělávání, a tím umožnily zaměstnancům 
rozvíjet jejich profesní dráhu a přispívaly 
ke zvýšení konkurenceschopnosti v Unii
v souvislosti s globalizací;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
využívaly fond EFG k realizaci
evropských cílů, k rozvíjení nových 
dovedností, zejména pokud jde o nová, 
udržitelná a perspektivní pracovní místa a 
k podpoře celoživotního vzdělávání, a tím 
umožnily zaměstnancům rozvíjet jejich 
profesní dráhu a přispívaly ke zvýšení 
konkurenceschopnosti EU
v globalizovaném světě;

Or. de
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Pozměňovací návrh 34
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby využívaly fond 
EFG k dosahování evropských cílů, 
k rozvíjení nových kapacit pro nová 
zaměstnání a k podpoře celoživotního 
vzdělávání, a tím umožnily zaměstnancům 
rozvíjet jejich profesní dráhu a přispívaly 
ke zvýšení konkurenceschopnosti v Unii
v souvislosti s globalizací;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
využívaly fond EFG k realizaci 
evropských cílů, k rozvíjení nových 
dovedností pro nová, trvalá a vysoce 
kvalitní pracovní místa a k podpoře 
celoživotního vzdělávání, a tím umožnily 
zaměstnancům rozvíjet jejich profesní 
dráhu a přispívaly ke zvýšení 
konkurenceschopnosti EU
v globalizovaném světě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby využívaly fond 
EFG k dosahování evropských cílů, 
k rozvíjení nových kapacit pro nová 
zaměstnání a k podpoře celoživotního 
vzdělávání, a tím umožnily zaměstnancům 
rozvíjet jejich profesní dráhu a přispívaly 
ke zvýšení konkurenceschopnosti v Unii 
v souvislosti s globalizací;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
využívaly fond EFG k realizaci
evropských cílů, k rozvíjení nových 
dovedností pro nová „dobrá“ pracovní 
místa a k podpoře celoživotního 
vzdělávání, a tím umožnily zaměstnancům 
rozvíjet jejich profesní dráhu a přispívaly 
ke zvýšení konkurenceschopnosti EU v 
globalizovaném světě;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Návrh stanoviska
Bod 7 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby využívaly fond 
EFG k dosahování evropských cílů, 
k rozvíjení nových kapacit pro nová 
zaměstnání a k podpoře celoživotního 
vzdělávání, a tím umožnily zaměstnancům 
rozvíjet jejich profesní dráhu a přispívaly 
ke zvýšení konkurenceschopnosti v Unii
v souvislosti s globalizací;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
využívaly fond EFG k realizaci
evropských cílů, k rozvíjení nových 
dovedností pro nová pracovní místa, 
podpoře podnikání a k podpoře 
celoživotního vzdělávání, a tím umožnily 
zaměstnancům rozvíjet jejich profesní 
dráhu a přispívaly ke zvýšení 
konkurenceschopnosti EU v 
globalizovaném světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby při využívání  
EFG dosahovaly součinnosti mezi fondem 
EFG, ESF a mikrofinancováním s cílem 
určit opatření, které bude pro konkrétní 
případy nejvhodnější;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. členské státy jsou povzbuzovány, aby 
přijaly opatření v souladu s nařízením o 
EFG, která podpoří mobilitu pracovníků, 
jsou-li šance na nalezení pracovního 
místa v daném regionu nízké;
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Pozměňovací návrh 39
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. zdůrazňuje, že v rámci 
globalizovaného světa lze v budoucnu 
konkurenceschopnost EU zajistit pouze 
tehdy, bude-li vyvinuto cílené úsilí, které 
se zaměří na to, aby si pracovníci na 
území EU osvojili co nejvíce dovedností; 
domnívá se, že EFG musí odpovídajícím 
způsobem rovněž napomáhat v tom, aby 
bylo období nezaměstnanosti využito 
konstruktivním způsobem, a to k dalšímu 
intenzivnímu vzdělávání a rekvalifikace;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. zdůrazňuje dále, že v mnoha 
případech rovněž existují obrovské rozdíly 
(úroveň mezd, sociální dávky atd.) v rámci 
trhů práce jednotlivých členských států na 
území EU, zejména pak mezi západní a 
východní Evropou; konstatuje, že tyto 
rozdíly vedou k hromadnému propouštění 
v těch členských státech, kde jsou 
podmínky na trhu práce pro podnikání 
méně příznivé;  domnívá se, že tyto 
případy propuštění, k němuž došlo z 
důvodu globalizace, by měly rovněž spadat 
do působnosti EFG jako případy, které 
jsou způsobilé pro získání podpory; 
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Pozměňovací návrh 41
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná podnikům jejich odpovědnost 
učinit vše proto, aby zaměstnanci mohli 
od začátku své nezaměstnanosti uplatňovat
získané zkušenosti tak, aby jejich možná 
rekvalifikace byla co nejpreciznější
a nejrychlejší a aby našli stálé zaměstnání 
s přiměřenými vyhlídkami;

8. připomíná podnikům jejich odpovědnost 
učinit vše pro to, aby zaměstnanci mohli 
od začátku své nezaměstnanosti prokázat 
získané zkušenosti tak, aby jejich 
rekvalifikace byla co nejlépe zaměřená a 
co nejrychlejší a aby našli stálé zaměstnání 
s nadějnými vyhlídkami; členské státy se 
vybízejí, aby rozvíjely politiky ukládající 
podnikům, které přesouvají své aktivity do 
jiných oblastí či je ukončují, povinnost 
poskytnout pracovníkům podporu při 
zvyšování jejich dovedností a nalezení 
nového pracovního místa a také je 
podporovat v příslušném přechodném 
období;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná podnikům jejich odpovědnost 
učinit vše proto, aby zaměstnanci mohli 
od začátku své nezaměstnanosti uplatňovat 
získané zkušenosti tak, aby jejich možná 
rekvalifikace byla co nejpreciznější
a nejrychlejší a aby našli stálé zaměstnání 
s přiměřenými vyhlídkami;

8. připomíná podnikům jejich odpovědnost 
učinit vše pro to, aby zaměstnanci mohli 
od začátku své nezaměstnanosti prokázat
získané zkušenosti a vzdělání tak, aby 
jejich rekvalifikace byla co nejlépe 
zaměřená a co  nejrychlejší a aby našli 
stálé zaměstnání s nadějnými vyhlídkami;

Or. de
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Pozměňovací návrh 43
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná podnikům jejich odpovědnost 
učinit vše proto, aby zaměstnanci mohli 
od začátku své nezaměstnanosti uplatňovat
získané zkušenosti tak, aby jejich možná 
rekvalifikace byla co nejpreciznější 
a nejrychlejší a aby našli stálé zaměstnání 
s přiměřenými vyhlídkami;

8. připomíná podnikům jejich odpovědnost 
učinit vše pro to, aby zaměstnanci mohli 
od začátku své nezaměstnanosti prokázat 
získané zkušenosti tak, aby jejich 
rekvalifikace byla co nejlépe zaměřená a 
co  nejrychlejší a aby našli „dobré“ stálé 
zaměstnání s nadějnými vyhlídkami;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná podnikům jejich odpovědnost 
učinit vše proto, aby zaměstnanci mohli 
od začátku své nezaměstnanosti uplatňovat
získané zkušenosti tak, aby jejich možná
rekvalifikace byla co nejpreciznější
a nejrychlejší a aby našli stálé zaměstnání 
s přiměřenými vyhlídkami;

8. připomíná podnikům jejich odpovědnost 
učinit vše pro to, aby zaměstnanci mohli 
před začátkem své nezaměstnanosti 
prokázat získané zkušenosti tak, aby jejich 
rekvalifikace byla co nejlépe zaměřená a 
co  nejrychlejší a aby našli stálé zaměstnání 
s nadějnými vyhlídkami v odvětví, které 
bude i nadále životaschopné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa, 

Návrh stanoviska
Bod 8 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná podnikům jejich odpovědnost 
učinit vše proto, aby zaměstnanci mohli 
od začátku své nezaměstnanosti uplatňovat
získané zkušenosti tak, aby jejich možná 
rekvalifikace byla co nejpreciznější 
a nejrychlejší a aby našli stálé zaměstnání 
s přiměřenými vyhlídkami;

8. připomíná podnikům jejich sociální 
odpovědnost učinit vše pro to, aby 
zaměstnanci mohli od začátku své 
nezaměstnanosti prokázat získané 
zkušenosti tak, aby jejich rekvalifikace 
byla co nejlépe zaměřená a co nejrychlejší 
a aby našli stálé zaměstnání s nadějnými 
vyhlídkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. konstatuje velký nesoulad 
v dokumentacích v důsledku rozdílné 
situace v každém členském státě; a žádá 
proto Komisi, aby ve snaze o lepší 
přizpůsobivost hospodářským odlišnostem 
mezi členskými státy předložila návrh 
pružnějších kritérií pro pomoc ze strany 
členského státu a aby posoudila možnost 
rozšířit referenční období a okruh institucí;

9. bere na vědomí velké rozdíly mezi 
jednotlivými případy, které odrážejí 
rozdílnou situaci v členských státech; žádá 
proto Komisi, aby vypracovala návrh, 
jehož účelem bude zajistit větší flexibilitu 
při používání intervenčních kritérií 
vztahujících se na jednotlivé členské státy, 
aby tak mohly být lépe přizpůsobeny 
konkrétní hospodářské situaci, a posoudit 
možnost prodloužení referenčního období a 
parametry dotčených podniků, přičemž 
zabrání tomu, aby vznikly jakékoli 
nerovnosti mezi členskými státy, pokud 
jde o přístup k tomuto nástroji;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. žádá Komisi, aby poskytla členským 
státům soubor pokyn, jak sestavovat a 
zpracovávat žádost o financování z EFG a 
s cílem zajistit rychlý postup podávání 
žádostí a širokou shodu zúčastněných 
stran v otázce strategie, která by měla být 
uplatňována, a opatření, která by měla být 
zavedena, aby se dosáhlo účinného 
znovuzařazení pracovníků na trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. při provádění EFG by členské státy 
měly mít povinnost přijímat opatření, 
která zajistí, aby cizí státní příslušníci, 
kteří patří k osobám způsobilým pro 
získání finančních prostředků, mohli 
tohoto financování využít také v případě, 
že mají bydliště v jiné zemi, zejména 
pokud se jedná o jiný členský stát EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. žádá Komisi, aby poskytla pomoc 
členským státům, sociálním partnerům a 
sdružením pracovníků během provádění 
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těchto opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. Evropská komise a členské státy musí 
především úzce spolupracovat a účinně 
monitorovat podporu poskytovanou 
nadnárodním společnostem a zavést 
stabilní investování do tvorby pracovních 
míst s právy, aby se tak zabránilo 
sociálnímu dumpingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 10 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10b. vyzývá Komisi, aby zajistila 
provázanost svých politik a nástrojů a 
zabránila tak situaci, kdy by její cíle v 
oblasti růstu a konkurenceschopnosti 
mohly být v rozporu s cíli v oblasti 
zaměstnanosti, soudržnosti a sociálního 
začleňování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Marije Cornelissen

Návrh stanoviska
Bod 10 c (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10c. vyzývá Evropskou komisi, aby 
prozkoumala důvody toho, proč některé 
členské státy, v nichž došlo k 
hromadnému propouštění a které by byly 
způsobilé pro získání financování v rámci 
nařízení o EFG, této možnosti nevyužívají, 
a aby navrhla vhodné řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 12 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. žádá, aby v zájmu řádného řízení 
evropského rozpočtu Komise zveřejnila 
informace o taktickém využívání fondu 
EFG, a tím Parlamentu umožnila
dodatečnou kontrolu.

12. žádá, aby Komise neprodleně 
předložila zprávu o využití Fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci k dnešnímu 
dni, která bude obsahovat konkrétně 
podrobný popis využití prostředků a jakou 
část tvořily z celkových finančních 
prostředků v porovnání s dalšími 
podpůrnými vnitrostátními opatřeními či 
opatřeními přijatými pro konkrétní 
podnik; žádá Komisi, aby na základě této 
vyvodila první závěry a urychleně 
předložila návrhy zlepšení, pokud jde o 
fond;

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 11 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby ve své výroční 
zprávě předložila statistiky o účinnosti 
fondu EFG a strategie pro vzdělávání 
v souvislosti s návratem do zaměstnání;

11. vyzývá Komisi, aby ve své výroční 
zprávě předložila statistiky o účinnosti 
EFG a strategií pro vzdělávání zaměřených 
na navrácení osob do pracovního procesu; 
a aby provedla analýzu dopadu, který má 
struktura trhu práce na tuto účinnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Thomas Händel

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
současnou finanční a hospodářskou krizi 
a rozšíření jeho působnosti podstatně 
zvýšila finanční rámec EFG a aby 
vytvořila pro tento fond v rozpočtu 
samostatnou hlavu.

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 11 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise v 
době omezených finančních zdrojů 
posoudila ve spolupráci s členskými státy 
účinnost a udržitelnost opatření, která 
jsou financována prostřednictvím EFG;   
konstatuje, že pro tento účel by měla být 
vytvořena standardizovaná kritéria, jako 
je například dokončení opatření 
zaměřených na rozvoj dovedností, 
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úspěšnost při hledání nové práce a doba 
trvání nové pracovní smlouvy; 

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 12 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. žádá, aby v zájmu řádného řízení 
evropského rozpočtu Komise zveřejnila 
informace o taktickém využívání fondu 
EFG, a tím Parlamentu umožnila
dodatečnou kontrolu.

12. žádá, aby v zájmu řádného řízení 
rozpočtu EU Komise zveřejnila údaje o 
účinnosti využívání EFG, zejména pokud 
jde o výši vrácených prostředků, které byly 
přiděleny, a příslušné zdůvodnění, aby tak 
Parlament mohl provést dodatečnou 
kontrolu a zvážit možné způsoby, jak 
zlepšit fungování tohoto fondu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 12 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. žádá, aby v zájmu řádného řízení 
evropského rozpočtu Komise zveřejnila 
informace o taktickém využívání fondu 
EFG, a tím Parlamentu umožnila 
dodatečnou kontrolu.

12. žádá, aby v zájmu řádného řízení 
rozpočtu EU Komise zveřejnila údaje o 
účinnosti využívání EFG a úspěšnosti 
opatření za delší období (více než 1 rok), 
aby tak Parlament mohl provést
dodatečnou kontrolu.

Or. en


