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Pozměňovací návrh 54
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o Evropském 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci
(2014–2020)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o Evropském 
fondu pro přizpůsobení se udržitelnému 
rozvoji (2014–2020)

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o Evropském 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci 
(2014–2020)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o Evropském 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci, krizi 
a restrukturalizaci (2014–2020)



PE492.873v01-00 4/122 AM\908775CS.doc

CS

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o Evropském 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci
(2014–2020)

Návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o Evropském 
fondu pro přizpůsobení se krizi (2014–
2020)
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o Evropském 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci
(2014–2020)

Návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o Evropském 
fondu pro přizpůsobení se 
restrukturalizaci (2014–2020)

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Frédéric Daerden
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Návrh nařízení
Právní východisko 4 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady [...] o informovanosti 
a konzultování pracovníků, předvídání 
a zvládání restrukturalizace,

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Ve dvouletém období 2009–2010 
EFG poskytl pomoc přibližně 10 % 
propuštěných pracovníků v Unii, přičemž 
pouze 40 % příjemců se podařilo úspěšně 
vrátit na pracovní trh. EFG bude schopen 
rozšířit svůj rozsah a působnost, pouze 
pokud místní a regionální orgány 
a zástupci organizované občanské 
společnosti budou více zapojeni.

Or. it

Pozměňovací návrh 61
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Všechny strany zainteresované na 
fungování EFG od samého počátku 
v různých fórech uváděly, že fond 
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v budoucnosti použitelný i v případech, 
kdy je propuštěných zaměstnanců méně 
než 500.

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Při přezkumu EFG musí být 
dodrženy tři zásady: 1. EFG se musí stát 
skutečně rychlým intervenčním 
mechanismem, musí tedy být účinnější 
a musí být použit včas; 2. EFG musí být 
dosažitelnou a účinnou možností, kterou 
Evropská unie poskytne členským státům 
pro řešení rozsáhlého propouštění 
souvisejícího s krizí a globalizací, musí 
tedy zahrnovat jednodušší postupy, větší 
míru spolufinancování a větší flexibilitu 
v provádění; 3. EFG musí nabízet 
doplňkovost prostřednictvím podpory, 
která doplňuje jiné fondy Unie, 
a součinnosti zavádějící opatření 
stanovená vnitrostátními právními 
předpisy nebo právními předpisy EU nebo 
kolektivními smlouvami;

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) Potřeby a priority se rychle mění pod 



AM\908775CS.doc 7/122 PE492.873v01-00

CS

vlivem globalizace a důsledků 
hospodářské krize ekonomik členských 
států, EFG by proto měl být přetvořen na 
přizpůsobivý a flexibilní nástroj, který 
může být rychle a účinně použit, a to i na 
menších pracovních trzích nebo za 
mimořádných okolností. Za tímto účelem 
je třeba zdůraznit, že kritéria využívaná 
pro hodnocení žádostí o poskytnutí 
podpory z fondu by neměla být pouze 
kvantitativní, jako je například počet 
propuštěných pracovníků. Celkové 
hodnocení by mělo vždy brát plně v potaz 
dopad, který bude mít propouštění na 
hospodářství některých propojených míst, 
oblastí a regionů, kde i přesto, že počet 
propuštěných pracovníků nedosahuje 
prahové hodnoty pro poskytnutí pomoci 
z fondu, krize v jednom hospodářském 
odvětví ohrožuje dynamiku zaměstnanosti 
veškerého obyvatelstva v oblasti.

Or. it

Pozměňovací návrh 64
Marije Cornelissen

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 

(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 
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stále platí. do zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Marije Cornelissen

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 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Evropské středisko pro monitorování 
změn, které funguje pod záštitou 
Eurofoundu v Dublinu by mělo být 
požádáno o provedení nezbytné 
kvalitativní a kvantitativní analýzy 
sociální a hospodářské situace v různých 
odvětvích, která prochází 
restrukturalizací, a v různých 
geografických oblastech, jichž se to týká, 
stejně tak by mělo zanalyzovat i přínos 
aktivních opatření na trhu práce 
financovaných z EFG.

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Působnost nařízení (ES) č. 1927/2006 
byla rozšířena v roce 2009 nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
546/2009 v rámci Plánu evropské 
hospodářské obnovy tak, aby se vztahovala 
i na pracovníky, kteří byli propuštěni 
v důsledku celosvětové finanční 
a hospodářské krize. Aby mohl být EFG 
použit v budoucích krizových situacích, 
mělo by do oblasti jeho působnosti být 
zahrnuto propouštění v důsledku vážného 
narušení hospodářství, které je způsobeno 
neočekávanou krizí srovnatelnou 
s finanční a hospodářskou krizí, jež 
postihuje hospodářství od roku 2008.

(4) Působnost nařízení (ES) č. 1927/2006 
byla rozšířena v roce 2009 nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
546/2009 v rámci Plánu evropské 
hospodářské obnovy tak, aby se vztahovala 
i na pracovníky, kteří byli propuštěni 
v důsledku celosvětové finanční 
a hospodářské krize. Aby mohl být EFG 
použit v budoucích krizových situacích, 
mělo by do oblasti jeho působnosti být 
zahrnuto propouštění v důsledku vážného 
narušení hospodářství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Působnost nařízení (ES) č. 1927/2006 
byla rozšířena v roce 2009 nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
546/2009 v rámci Plánu evropské 
hospodářské obnovy tak, aby se vztahovala 
i na pracovníky, kteří byli propuštěni 
v důsledku celosvětové finanční
a hospodářské krize. Aby mohl být EFG 
použit v budoucích krizových situacích, 
mělo by do oblasti jeho působnosti být 
zahrnuto propouštění v důsledku vážného 
narušení hospodářství, které je způsobeno 
neočekávanou krizí srovnatelnou 
s finanční a hospodářskou krizí, jež 
postihuje hospodářství od roku 2008.

(4) Působnost nařízení (ES) č. 1927/2006 
byla rozšířena v roce 2009 nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
546/2009 v rámci Plánu evropské 
hospodářské obnovy tak, aby se vztahovala 
i na pracovníky, kteří byli propuštěni 
v důsledku celosvětové finanční 
a hospodářské krize. Aby mohl být EFG 
použit v budoucích krizových situacích, 
mělo by do oblasti jeho působnosti být 
zahrnuto propouštění v důsledku vážného 
narušení hospodářství, které je způsobeno 
krizí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 69
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Působnost nařízení (ES) č. 1927/2006 
byla rozšířena v roce 2009 nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
546/2009 v rámci Plánu evropské 
hospodářské obnovy tak, aby se vztahovala 
i na pracovníky, kteří byli propuštěni 
v důsledku celosvětové finanční 
a hospodářské krize. Aby mohl být EFG 
použit v budoucích krizových situacích, 
mělo by do oblasti jeho působnosti být 
zahrnuto propouštění v důsledku vážného 
narušení hospodářství, které je způsobeno 

(4) Působnost nařízení (ES) č. 1927/2006 
byla rozšířena v roce 2009 nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
546/2009 v rámci Plánu evropské 
hospodářské obnovy tak, aby se vztahovala 
i na pracovníky, kteří byli propuštěni 
v důsledku celosvětové finanční 
a hospodářské krize. Aby EFG měl 
potřebnou flexibilitu a plně se přizpůsobil 
nepředvídatelným budoucím krizovým 
situacím, mělo by do oblasti jeho 
působnosti být zahrnuto veškeré 
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neočekávanou krizí srovnatelnou 
s finanční a hospodářskou krizí, jež 
postihuje hospodářství od roku 2008.

propouštění související s ohrožením 
zaměstnanosti z důvodu krize 
a globalizace.  Tím se rozumí nejenom 
propouštění způsobené úpadkem, ale 
i propouštění z důvodu jakékoli 
restrukturalizace podniku, včetně 
hromadného přemísťování v rámci Unie 
a mimo ni, které v současnosti vážně 
narušuje ekonomickou a sociální situaci 
pracovníků v Unii.

Or. it

Pozměňovací návrh 70
Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Působnost nařízení (ES) č. 1927/2006 
byla rozšířena v roce 2009 nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
546/2009 v rámci Plánu evropské 
hospodářské obnovy tak, aby se vztahovala 
i na pracovníky, kteří byli propuštěni 
v důsledku celosvětové finanční 
a hospodářské krize. Aby mohl být EFG 
použit v budoucích krizových situacích, 
mělo by do oblasti jeho působnosti být 
zahrnuto propouštění v důsledku vážného 
narušení hospodářství, které je způsobeno 
neočekávanou krizí srovnatelnou s finanční 
a hospodářskou krizí, jež postihuje 
hospodářství od roku 2008.

(4) Působnost nařízení (ES) č. 1927/2006 
byla rozšířena v roce 2009 nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
546/2009 v rámci Plánu evropské 
hospodářské obnovy tak, aby se vztahovala 
i na pracovníky, kteří byli propuštěni 
v důsledku celosvětové finanční 
a hospodářské krize. Aby mohl být EFG 
použit v budoucích krizových situacích, 
mělo by do oblasti jeho působnosti být 
zahrnuto propouštění v důsledku vážného 
narušení hospodářství, které je způsobeno 
neočekávanou krizí srovnatelnou s finanční 
a hospodářskou krizí, jež postihuje 
hospodářství od roku 2008, aby tak EFG 
mohl rychle a účinně poskytovat 
potřebnou podporu.

Or. nl

Pozměňovací návrh 71
Inês Cristina Zuber
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Bez ohledu na existenci EFG by EU 
a členské státy měly vytvářet politiky 
podporující růst, vznik pracovních míst 
zaručujících práva zaměstnanců a výrobu, 
zejména v zemích s méně stabilní 
ekonomikou.  Tyto cíle nemohou být 
dosaženy, budou-li současně uplatňována 
úsporná opatření, která denně ruší tisíce 
pracovních míst.

Or. pt

Pozměňovací návrh 72
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Evropské středisko pro monitorování 
změn se sídlem při agentuře Eurofound 
v Dublinu přispívá Evropské komisi 
a příslušným členským státům 
kvalitativními a kvantitativními 
analýzami, které budou nápomocny při 
vyhodnocování žádosti o příspěvek z EFG.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu se sdělením „Rozpočet – vypouští se
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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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 74
Marije Cornelissen

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

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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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

Or. nl

Pozměňovací návrh 76
Philippe Boulland

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Edit Bauer
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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

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Inês Cristina Zuber

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 
nezbytná kritéria v souvislosti s důsledky 
každé obchodní dohody.

(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.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 79
Marije Cornelissen

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 
nezbytná kritéria v souvislosti s důsledky 
každé obchodní dohody.

(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.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Philippe Boulland

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 
nezbytná kritéria v souvislosti s důsledky 
každé obchodní dohody.

(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.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 81
Edit Bauer

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 
nezbytná kritéria v souvislosti s důsledky 
každé obchodní dohody.

(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. 
Individuální propouštění ze strany 
podniků nemůže být obecně pokryto.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Milan Cabrnoch

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 
nezbytná kritéria v souvislosti s důsledky 
každé obchodní dohody.

(6) Aby se zachoval rozměr solidarity EFG
na úrovni celé EU, 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 
nezbytná kritéria v souvislosti s důsledky 
každé obchodní dohody.
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Or. en

Pozměňovací návrh 83
Vilija Blinkevičiūtė

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 osoby samostatně výdělečně činné, kteří 
ukončili svou činnost nebo upravili své 
činnosti dle nové tržní situace v důsledku 
obchodních dohod, by proto měli být 
považováni za propuštěné pracovníky pro 
účely tohoto nařízení.

Or. lt

Pozměňovací návrh 84
Philippe Boulland

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 

(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 
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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.

a osoby samostatně výdělečně činné, kteří 
ukončili svou činnost, by proto měli být 
považováni za propuštěné pracovníky pro 
účely tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Inês Cristina Zuber

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 
ukončili svou činnost, by proto měli být 
považováni za propuštěné pracovníky pro 
účely tohoto nařízení.

Or. pt

Pozměňovací návrh 86
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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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 a osoby samostatně 
výdělečně činné, kteří ukončili nebo 
změnili svou stávající činnost nebo ji 
upravili dle nové tržní situace v důsledku 
obchodních dohod, by proto měli být 
považováni za propuštěné pracovníky pro 
účely tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Marije Cornelissen

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, bez ohledu na 
jejich formální postavení, 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, by proto měli být 
považováni za propuštěné pracovníky pro 
účely tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Edit Bauer

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 malých 
a středních podniků, zemědělci a osoby 
samostatně výdělečně činné, kteří musí 
ukončit svou stávající činnost, by proto 
měli být považováni za propuštěné 
pracovníky pro účely tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Evelyn Regner

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 

(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, by proto měli být 
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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.

považováni za propuštěné pracovníky pro 
účely tohoto nařízení a pro mladé lidi, 
kteří mají problémy se vstupem na trh 
práce z důvodu globalizace a krize, by měl 
být EFG také stejně dostupný.

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Inês Cristina Zuber

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 91
Marije Cornelissen

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 

vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Philippe Boulland

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pokud jde o zemědělce, oblast 
působnosti EFG by měla zahrnovat 
příjemce postižené dvoustrannými 

(8) Působnost fondu by měla v souladu 
s vhodně upravenými postupy zahrnovat 
i podporu pracovníků v podnicích 
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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.

v odvětvích, která se potýkají se závažnými 
ekonomickými problémy a jejichž 
restrukturalizace ohrožuje pracovní místa 
velkého počtu pracovníků v jednom nebo 
více regionech či zemích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Milan Cabrnoch

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 
zaměřeny výhradně 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

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 

(9) Finanční příspěvky z EFG by měly být 
zejména zaměřeny na aktivní opatření na 
trhu práce, jejichž cílem je rychlé opětovné 
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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.

začleňování propuštěných pracovníků do 
zaměstnání, 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Inês Cristina Zuber

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, jejichž cílem je rychlé opětovné 
začleňování propuštěných pracovníků do 
stabilních zaměstnání zaručujících práva 
zaměstnanců, 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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 97
Mara Bizzotto

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 

(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 
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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.

zaměstnání, a to jak v rámci původního 
odvětví jejich činnosti, tak mimo ně, 
včetně zemědělství. Ve zvláště závažných 
případech může EFG poskytnout dočasná 
podpůrná opatření doplňující finanční 
příspěvky určené na pokrytí doby mezi 
odchodem pracovníků z pracovního trhu 
a jejich návratem na něj.

Or. it

Pozměňovací návrh 98
Marije Cornelissen

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 Evropského 
fondu pro přizpůsobení se udržitelnému 
rozvoji (ESAF) by měly být zejména 
zaměřeny na aktivní opatření na trhu práce, 
jejichž cílem je rychlé opětovné 
začleňování propuštěných pracovníků do 
kvalitních a trvalých 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. Tyto finanční 
příspěvky by měly představovat dodatek 
k jakýmkoli finančním závazkům, za 
jejichž plnění odpovídají členské státy 
nebo společnosti na základě vnitrostátních 
právních předpisů, právních předpisů 
společenství nebo kolektivních smluv, 
nikoli je nahrazovat. Společnosti nebo 
odvětví by měly přispívat k vnitrostátnímu 
spolufinancování opatření, ledaže toho 
nejsou schopny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Pervenche Berès

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, jejichž cílem je rychlé opětovné 
začleňování propuštěných pracovníků do 
zaměstnání, a to jak v rámci původního 
odvětví jejich činnosti, tak mimo ně, 
včetně zemědělství, nebo by jim měly 
umožnit, v případě, že podnik, který je 
zaměstnával, ukončí činnost, aby ho 
převzali ve formě družstva.  Zahrnutí 
finančních příspěvků do koordinovaného 
souboru individualizovaných služeb by 
proto mělo být omezeno.

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Marije Cornelissen

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 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.

(10) Při vypracování koordinovaného 
balíku aktivních opatření politiky trhu 
práce by měly členské státy podporovat 
opatření, která významně přispějí 
k zaměstnatelnosti propuštěných 
pracovníků. Členské státy by měly usilovat 
o opětovné zapojení do kvalitního 
a trvalého zaměstnání nebo do nové 
činnosti u všech dotčených pracovníků do 
12 měsíců ode dne podání žádosti
v souladu se strategií Unie v oblasti 
zaměstnanosti. Koordinovaný soubor 
individualizovaných služeb zohlední 
důvody propouštění a bude předjímat 
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perspektivy trhu práce v budoucnosti 
a požadované dovednosti. Koordinovaný 
soubor bude plně v souladu s přechodem 
k hospodářství šetrnému k životnímu 
prostředí, odolnému proti změně klimatu, 
účinně využívajícímu zdroje 
a udržitelnému z hlediska životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Mara Bizzotto

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 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.

(10) Při vypracování koordinovaného 
balíku aktivních opatření politiky trhu 
práce by měly členské státy podporovat 
opatření, která významně přispějí 
k zaměstnatelnosti propuštěných 
pracovníků, a to prostřednictvím 
opakovacích kurzů, rekvalifikace nebo 
vzdělávacích kurzů pro podnikatele. 
Členské státy by měly usilovat o opětovné 
zapojení do zaměstnání nebo do nové 
činnosti u alespoň 70 % dotčených 
pracovníků do 12 měsíců ode dne podání 
žádosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 102
Edit Bauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

balíku aktivních opatření politiky trhu 
práce by měly členské státy podporovat 
opatření, která významně přispějí 
k zaměstnatelnosti propuštěných 
pracovníků. Členské státy by měly usilovat 
o opětovné zapojení do zaměstnání nebo 
do nové činnosti u alespoň 50 % dotčených 
pracovníků do 6 měsíců po dokončení 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Milan Cabrnoch

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 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.

(10) Při vypracování koordinovaného 
balíku aktivních opatření politiky trhu 
práce by měly členské státy podporovat 
opatření, která povedou k opětovnému 
zaměstnání 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Inês Cristina Zuber

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 

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

opatření, která významně přispějí 
k vytvoření pracovních míst pro
propuštěné pracovníky, která zaručují 
práva zaměstnanců. 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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 105
Vilija Blinkevičiūtė

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 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.

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

Or. lt

Pozměňovací návrh 106
Mara Bizzotto

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 

(11) Jak uvedl Evropský hospodářský 
a sociální výbor, jednou z příčin 
nedostatečného využití EFG je pomalý 
a byrokratický postup poskytnutí pomoci. 
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informací by mělo být mimořádné a časově 
omezené.

Aby účinně a rychle podpořily propuštěné 
pracovníky, měly by členské státy, ve 
spolupráci se všemi úrovněmi příslušné 
veřejné správy a zástupci organizované 
občanské společnosti, učinit vše pro to, 
aby předložily úplné a včasné žádosti.  
Poskytování doplňujících informací by 
mělo být mimořádné a časově omezené.

Or. it

Pozměňovací návrh 107
Thomas Mann

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. Tento proces může být usnadněn 
formou dvoustranné aktivní interakce 
a jasné komunikace mezi Komisí 
a vnitrostátními řídícími orgány. Komise 
by měla neodkladně rozhodnout, zda 
přijmout nebo zamítnout žádosti, aby tak 
zajistila účinnost fondu. Poskytování 
doplňujících informací by mělo být 
mimořádné a časově omezené.

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby účinně a rychle podpořily 
propuštěné pracovníky, měly by členské 

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

státy učinit vše pro to, aby předložily úplné 
žádosti, a evropské orgány by měly učinit 
co nejvíc pro to, aby je rychle vyhodnotily. 
Poskytování doplňujících informací by 
mělo být mimořádné a časově omezené.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Měla by být zahrnuta zvláštní 
ustanovení pro informační a komunikační 
činnosti týkající se případů podpory z EFG 
a jejích výsledků. Kromě toho k dosažení 
větší účinnosti komunikace s širokou 
veřejností a větší součinnosti mezi 
komunikačními činnostmi prováděnými 
na základě iniciativy Komise by měly
zdroje přidělené na opatření v oblasti 
komunikace podle tohoto nařízení rovněž 
přispět ke komunikaci orgánů EU týkající 
se politických priorit Unie za 
předpokladu, že souvisejí s obecnými cíli 
tohoto nařízení.

(13) Informační a komunikační činnosti 
týkající se případů podpory z EFG, jejího 
fungování a výsledků by měly být 
zahájeny. Kromě toho k zajištění plné 
informovanosti občanů a zejména 
povědomí zaměstnanců a vlastníků 
o fungování fondu by zdroje přidělené na 
opatření v oblasti komunikace podle tohoto 
nařízení měly být uplatněny nejen na 
všech úrovních vnitrostátní vlády, ale 
i pokud jde o zástupce organizované 
občanské společnosti. Jejich hluboká 
znalost hospodářských odvětví 
a konkrétních aspektů oblasti a jejího 
lidského potenciálu jsou klíčové nejen pro 
sběr údajů potřebných pro poskytnutí 
podpory z fondu, ale i pro vytvoření co 
nejúčinnějších intervenčních opatření ve 
spolupráci s příslušnou úrovní veřejné 
správy.

Or. it

Pozměňovací návrh 110
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Přestože mnoho malých a středních 
podniků (MSP) čelí problémům, pro které 
by EFG mohl nabídnout dostupné řešení, 
obecně jsou příliš malé a jejich prostředky 
příliš omezené, než aby mohly být plně 
informovány o tom, že v určitých situacích 
je dostupná podpora Unie. MSP často ani 
neví, že tento fond existuje a nejsou proto 
v postavení, které by jim umožnilo z něj 
získat podporu. Je proto zapotřebí 
rozsáhlá informační kampaň, v rámci 
oblasti a odvětví, která by informovala 
MSP, jejich vlastníky, zaměstnavatele 
a odborová sdružení o možnosti nabízené 
EFG. 

Or. it

Pozměňovací návrh 111
Inês Cristina Zuber

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 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 95 % 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“, a členskými státy, jejichž 
míra nezaměstnanosti prudce roste.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 112
Mara Bizzotto

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 se míra 
spolufinancování upravit, přičemž 
maximální podíl příspěvku na náklady 
balíku a jeho provádění by měl činit 75 %
jako norma, s možností zvýšit tuto sazbu až 
na 85 % 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“.

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Edit Bauer

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 

(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 60 % v případě žádostí předložených 
těmi členskými státy, na jejichž území je 
alespoň jeden region na úrovni NUTS II 
způsobilý v rámci cíle strukturálních fondů 
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„Konvergence“. „Konvergence“ a pokud pracovníci 
pocházejí z tohoto regionu, jakož i 85 % 
v případě žádostí předložených členským 
státem, který dostává finanční prostředky 
z Evropského nástroje finanční stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Vilija Blinkevičiūtė

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 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 75 % 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“.

Or. lt

Pozměňovací návrh 115
Edit Bauer

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 

(15) Aby se usnadnilo provádění tohoto 
nařízení, výdaje by měly být způsobilé ode 
dne, kdy členský stát začne poskytovat 
individualizované služby.
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Marije Cornelissen

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Edit Bauer

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 

(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.
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stanovené pro podporu zemědělcům ve 
víceletém finančním rámci.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Inês Cristina Zuber

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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 119
Evelyn Regner

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.
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Or. de

Pozměňovací návrh 120
Milan Cabrnoch

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 
co největší úsilí ke snížení doby zpracování 
a zjednodušení postupů.

(18) V zájmu propuštěných pracovníků by 
členské státy a orgány Unie, které se 
účastní rozhodování o EFG, měly vyvinout 
co největší úsilí ke snížení doby zpracování 
a zjednodušení postupů. Konstatuje však, 
že délka řízení o žádosti a rozhodovacího 
řízení vyplývá z nadnárodního charakteru 
tohoto nástroje a že její zkrácení by mohlo 
vést k obavám ohledně odpovědnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Hodnocení účinnosti a udržitelnosti 
dosažených výsledků v polovině období by 
mělo zahrnovat hodnocení začlenění 
tohoto nástroje do Evropského sociálního 
fondu (ESF), coby rychlého intervenčního 
nástroje, se zvláštním ohledem na jeho 
rozpočtové důsledky a důsledky z hlediska 
řízení, s cílem zvýšit soudržnost 
a doplňkovost, zkrátit rozhodovací postup 
a zjednodušit a sjednotit žádosti ESAF, 
neboť ESAF by mohl využít struktur, 
postupů a systémů řízení a kontroly 
a zjednodušení ESF v oblastech, jako jsou 
například způsobilé náklady.
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Or. en

Pozměňovací návrh 122
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Evropské středisko pro 
monitorování změn se sídlem při agentuře 
Eurofound v Dublinu přispívá Evropské 
komisi a příslušným členským státům 
kvalitativními a kvantitativními 
analýzami.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Edit Bauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Evropské středisko pro 
monitorování změn se sídlem při agentuře 
Eurofound v Dublinu přispívá Evropské 
komisi a příslušným členským státům 
kvalitativními a kvantitativními 
analýzami, které budou nápomocné při 
vyhodnocování trendů globalizace 
a využití EFG.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Marian Harkin
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Evropské středisko pro 
monitorování změn se sídlem při agentuře 
Eurofound v Dublinu přispívá Evropské 
komisi a příslušným členským státům 
kvalitativními a kvantitativními 
analýzami, které budou nápomocné při 
vyhodnocování žádosti o příspěvek z EFG.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Evropské středisko pro 
monitorování změn se sídlem při agentuře 
Eurofound v Dublinu je vhodně umístěno, 
aby provádělo vyhodnocení dopadu 
aktivních politických opatření na trhu 
práce. Hodnocení přínosu EFG v každém 
případě restrukturalizace by vyžadovalo 
včasné zapojení Eurofoundu a dodatečné 
finanční prostředky na to, aby tento úkol 
vykonal, požádá-li o to Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí Evropský fond pro 
přizpůsobení se udržitelnému rozvoji 
(ESAF) coby součást Evropského 
sociálního fondu s cílem poskytnout 
rychlý intervenční nástroj pro období 
víceletého finančního rámce od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020 a období 
strukturálních fondů.

Or. en

Odůvodnění

Začlenění EFG do ESF posiluje soudržnost, podporuje doplňkovost mezi preventivními 
a léčebnými opatřeními a zkracuje rozhodovací proces. Zjednodušuje a sjednocuje řízení 
v případě individuálních žádostí o podporu z EFG, neboť EFG by mohl využít struktur 
a postupů ESF v členských státech, a zároveň i přímo využít systémy řízení a kontroly ESF.

Pozměňovací návrh 127
Marije Cornelissen

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 ESAF je přispět k inteligentnímu 
a udržitelnému hospodářskému růstu 
podporujícímu začlenění, sociální 
soudržnosti, zaměstnanosti v Unii
a snazšímu přechodu udržitelnému 
hospodářství 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 kvalitního 
a trvalého zaměstnání a pro sociální 
soudržnost.
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Or. en

Pozměňovací návrh 128
Mara Bizzotto

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 zaměstnanosti tím, že neodkladně 
a účinně poskytne pomoc všem 
pracovníkům, kteří byli propuštěni 
v důsledku významných změn ve struktuře 
světového obchodu, v důsledku změn ve 
vedení společnosti upřednostňujících 
přemístění výroby do oblastí s nižšími 
náklady na pracovní sílu, v důsledku 
obchodních dohod, které se dotýkají 
zemědělství, nebo nečekané krize, 
a poskytnout finanční podporu pro jejich 
rychlé znovuzačlenění do zaměstnání
prostřednictvím posílení jejich dovedností 
a předání nových dovedností, včetně 
dovedností podnikatelských, nebo pro 
změnu či významnou úpravu jejich 
zemědělských činností.

Or. it

Pozměňovací návrh 129
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

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 

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 
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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.

obchodu způsobených globalizací nebo 
nečekané krize, a poskytnout finanční 
podporu pro jejich rychlé znovuzačlenění 
do zaměstnání a zajistit pracovní místo 
nebo odbornou přípravu a poskytnout 
další odbornou přípravu mladým lidem 
v Evropě, kteří mají problémy se vstupem 
na trh práce z důvodu globalizace nebo 
neočekávané krize.

Or. de

Pozměňovací návrh 130
Inês Cristina Zuber

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 stabilní zaměstnanosti zaručující 
práva zaměstnanců v Unii tím, že jí 
umožní prokázat solidaritu s pracovníky, 
kteří byli propuštěni v důsledku 
významných změn ve struktuře světového 
obchodu způsobených globalizací nebo 
hospodářské krize, a poskytnout finanční 
podporu pro jejich rychlé znovuzačlenění 
do zaměstnání.

Or. pt

Pozměňovací návrh 131
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem EFG je přispět k hospodářskému Cílem EFG je přispět k hospodářskému 
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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.

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, nebo 
nečekané krize, a poskytnout finanční 
podporu pro jejich rychlé znovuzačlenění 
do zaměstnání nebo pro změnu či 
významnou úpravu jejich činností a tím, že 
podpoří pracovníky v podnicích 
v konkrétních odvětvích, která se potýkají 
se závažnými ekonomickými problémy 
a jejichž restrukturalizace ohrožuje 
pracovní místa velkého počtu pracovníků 
v jednom nebo více regionech či zemích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Marije Cornelissen

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 všichni pracovníci, kteří se 
účastní těchto opatření, do jednoho roku od 
data žádosti znovu nalezli stálé, kvalitní 
a trvalé zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3
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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 účinně a rychle začlenit dotčené 
pracovníky do trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Thomas Mann

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 
skončení prováděcího období nalezlo 
dlouhodobé zaměstnání do konce lhůty 
pro provedení. Pokud tohoto cíle nebude 
dosaženo, musí být provedeno hodnocení 
a nabídnuta doporučení pro zdokonalení 
navrhovaná pro podobné případy 
v budoucnosti. 

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Frédéric Daerden

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), 

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

a c), je zajistit, aby minimálně 50 % 
pracovníků, kteří se účastní těchto opatření, 
do skončení prováděcího období nalezlo 
trvalé zaměstnání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Edit Bauer

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 šesti 
měsíců po dokončení opatření bylo opět 
začleněno do zaměstnání nebo nalezlo 
novou činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Vilija Blinkevičiūtė

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 získání pomoci znovu nalezlo stálé 
zaměstnání.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 138
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pracovníkům, kteří byli propuštěni 
v důsledku významných změn ve struktuře 
světového obchodu způsobených 
globalizací, jež se projevily zejména 
značným nárůstem dovozu do Unie, 
rychlým poklesem podílu Unie na trhu 
v daném odvětví nebo přemístěním 
činností do třetích zemí, pokud má toto 
propouštění pracovníků značný negativní 
dopad na místní, regionální nebo národní 
hospodářství;

(a) pracovníkům, kteří byli propuštěni, 
pokud má toto propouštění pracovníků 
značný negativní dopad na místní, 
regionální nebo národní hospodářství

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pracovníkům, kteří byli propuštěni 
v důsledku významných změn ve struktuře 
světového obchodu způsobených 
globalizací, jež se projevily zejména 
značným nárůstem dovozu do Unie, 
rychlým poklesem podílu Unie na trhu
v daném odvětví nebo přemístěním 
činností do třetích zemí, pokud má toto 
propouštění pracovníků značný negativní 
dopad na místní, regionální nebo národní 
hospodářství;

(a) pracovníkům, kteří byli propuštěni 
v důsledku hospodářských přechodů
způsobených například globalizací, 
změnou technologie a inovacemi, 
integrací jednotného trhu, pokud má toto 
propouštění pracovníků značný negativní 
dopad na místní, regionální nebo národní 
hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 140
Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pracovníkům, kteří byli propuštěni 
v důsledku významných změn ve struktuře 
světového obchodu způsobených 
globalizací, jež se projevily zejména 
značným nárůstem dovozu do Unie, 
rychlým poklesem podílu Unie na trhu 
v daném odvětví nebo přemístěním 
činností do třetích zemí, pokud má toto 
propouštění pracovníků značný negativní 
dopad na místní, regionální nebo národní 
hospodářství;

(a) pracovníkům, včetně zemědělců, kteří 
byli propuštěni v důsledku významných 
změn ve struktuře světového obchodu 
způsobených globalizací, jež se projevily 
zejména značným nárůstem dovozu do 
Unie, rychlým poklesem podílu Unie na 
trhu v daném odvětví nebo přemístěním 
činností do třetích zemí, pokud má toto 
propouštění pracovníků značný negativní 
dopad na místní, regionální nebo národní 
hospodářství;

Or. nl

Pozměňovací návrh 141
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pracovníkům, kteří byli propuštěni 
v důsledku vážného narušení místního, 
regionálního či národního hospodářství 
v důsledku neočekávané krize, za 
předpokladu, že lze určit prokazatelnou 
vazbu mezi propouštěním a danou krizí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pracovníkům, kteří byli propuštěni 
v důsledku vážného narušení místního, 
regionálního či národního hospodářství 
v důsledku neočekávané krize, za 
předpokladu, že lze určit prokazatelnou 
vazbu mezi propouštěním a danou krizí;

(b) pracovníkům, kteří byli propuštěni 
v důsledku vážného narušení místního, 
regionálního či národního hospodářství 
v důsledku hospodářské krize, za 
předpokladu, že lze určit prokazatelnou 
vazbu mezi propouštěním a danou krizí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 143
Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pracovníkům, kteří byli propuštěni 
v důsledku vážného narušení místního, 
regionálního či národního hospodářství 
v důsledku neočekávané krize, za 
předpokladu, že lze určit prokazatelnou 
vazbu mezi propouštěním a danou krizí;

(b) pracovníkům, kteří byli propuštěni 
v důsledku vážného narušení místního, 
regionálního či národního hospodářství 
v důsledku neočekávané krize, včetně
prudké změny situace na trhu, za 
předpokladu, že lze určit prokazatelnou 
vazbu mezi propouštěním a danou krizí;

Or. nl

Pozměňovací návrh 144
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – 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 
liberalizace trhu pro příslušné zemědělské 

vypouští se
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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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 145
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – 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 
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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c
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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 
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.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 147
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – 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 
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.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 148
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – 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 
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.

(c) mladým lidem, kteří mají problémy se 
vstupem na trh práce z důvodu krize 
a globalizace a hledají pracovní místo,
odbornou přípravu nebo další odbornou 
přípravu;

Or. de

Pozměňovací návrh 149
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – 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 
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 

(c) pracovníkům v odvětvích, která jsou 
vážně narušena a jimž se dostává větší 
podpory podle rozhodnutí Komise 
v souladu s ustanoveními čl. 4 odst. 3.
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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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „pracovníkem“ se rozumí zaměstnanec
s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, 
jehož pracovní smlouva nebo poměr je 
v souladu s článkem 4; nebo

(a) „pracovníkem“ je definován jako osoba
s pracovní smlouvou nebo poměrem
stanovenými zákonem platným v členském 
státě a / nebo řízeným zákonem platným 
v členském státě nebo de facto 
v pracovním poměru bez ohledu na situaci 
týkající se smlouvy. Týká se to 
i pracovníků se smlouvami na dobu 
určitou a pracovníků dočasně najímaných 
přes agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) „pracovníkem“ se rozumí 
zaměstnanec v pracovním poměru na 
dobu určitou, jak je definováno ve 
směrnici Rady 1999/70/ES, jehož pracovní 
smlouva nebo vztah je v souladu s čl. 4 
odst. 1 písm. a) nebo b) a končí a není 
obnoven/a ve lhůtě stanovené v uvedeném 

vypouští se
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písmeni článku 4; or

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) „pracovníkem“ se rozumí pracovník 
dočasně najímaný přes agentury, jak je 
definováno v článku 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/104/ES, jehož uživatelem je podnik 
v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo b) 
a jehož přidělení uživateli končí a není 
obnoveno ve lhůtě stanovené v uvedeném 
písmeni článku 4; or

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Edit Bauer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) „pracovníkem“ se rozumí pracovník 
dočasně najímaný přes agentury, jak je 
definováno v článku 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/104/ES, jehož uživatelem je podnik 
v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo b) 
a jehož přidělení uživateli končí a není 
obnoveno ve lhůtě stanovené v uvedeném 
písmeni článku 4; nebo

(c) „pracovníkem“ se rozumí pracovník 
dočasně najímaný přes agentury, jak je 
definováno v článku 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/104/ES, jehož uživatelem je podnik 
v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo b) 
a jehož přidělení uživateli končí a není 
obnoveno ve lhůtě stanovené v uvedeném 
písmeni článku 4, kromě sezónních 
pracovníků; nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – 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 a osoba 
samostatně výdělečně činné (včetně 
zemědělců).

Or. fr

Pozměňovací návrh 155
Edit Bauer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – 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 zemědělci a všichni 
členové domácnosti činní v daném 
hospodářství, kteří zanechali své stávající
práce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – 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 hospodářství.

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Phil Bennion

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – 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 hospodářství.

Or. en
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Odůvodnění

EFG by měl být uplatňován u zemědělců stejně jako v jiných odvětvích.

Pozměňovací návrh 158
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – 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 (včetně zemědělců);

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – 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 

(d) „pracovníkem“ se rozumí 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.
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odvětví.

Or. lt

Pozměňovací návrh 160
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – 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 (vyjma 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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 161
Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – 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 

(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.
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konkrétního odvětví.

Or. nl

Pozměňovací návrh 162
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) „restrukturalizační činností“ se 
rozumí jakákoli reorganizace struktury, 
pracovních procesů a organizace či místa 
práce, která má kvantitativní nebo 
kvalitativní dopad na zaměstnanost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) propuštění během doby čtyř měsíců
nejméně 500 zaměstnanců jednoho 
podniku v členském státě, včetně 
pracovníků propuštěných dodavateli nebo 
výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného 
podniku;

(a) propuštění během doby čtyř měsíců 
nejméně 200 zaměstnanců jednoho 
podniku v členském státě, včetně 
pracovníků propuštěných dodavateli nebo 
výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného 
podniku;

Or. it

Pozměňovací návrh 164
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) propuštění během doby čtyř měsíců 
nejméně 500 zaměstnanců jednoho 
podniku v členském státě, včetně 
pracovníků propuštěných dodavateli nebo 
výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného 
podniku;

(a) propuštění během doby čtyř měsíců 
nejméně 250 zaměstnanců jednoho 
podniku v členském státě, včetně 
pracovníků propuštěných dodavateli nebo 
výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného 
podniku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) propuštění během doby čtyř měsíců 
nejméně 500 zaměstnanců jednoho 
podniku v členském státě, včetně 
pracovníků propuštěných dodavateli nebo 
výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného 
podniku;

(a) propuštění během doby čtyř měsíců 
nejméně 300 zaměstnanců jednoho 
podniku v členském státě, včetně 
pracovníků propuštěných dodavateli nebo 
výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného 
podniku;

Or. lt

Pozměňovací návrh 166
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) propuštění během doby devíti měsíců 
nejméně 500 pracovníků, zejména 
z malých a středních podniků, působících 
v jednom hospodářském odvětví 
definovaném na úrovni NACE Revize 2 
a nacházejících se v jednom regionu nebo 
ve dvou sousedících regionech 

(b) propuštění během doby devíti měsíců 
nejméně 500 pracovníků, zejména 
z malých a středních podniků, působících 
v jednom odvětví v jednom regionu nebo 
ve dvou sousedících regionech 
definovaných na úrovni NUTS II, nebo ve 
více než dvou sousedících regionech 
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definovaných na úrovni NUTS II, nebo ve 
více než dvou sousedících regionech 
definovaných na úrovni NUTS II za 
předpokladu, že ve dvou kombinovaných 
regionech bylo propuštěno více než 500 
zaměstnanců.

definovaných na úrovni NUTS II za 
předpokladu, že ve dvou kombinovaných 
regionech bylo propuštěno více než 500 
zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) propuštění během doby devíti měsíců 
nejméně 500 pracovníků, zejména 
z malých a středních podniků, působících 
v jednom hospodářském odvětví 
definovaném na úrovni NACE Revize 2 
a nacházejících se v jednom regionu nebo 
ve dvou sousedících regionech
definovaných na úrovni NUTS II, nebo ve 
více než dvou sousedících regionech 
definovaných na úrovni NUTS II za 
předpokladu, že ve dvou kombinovaných 
regionech bylo propuštěno více než 500 
zaměstnanců.

(b) propuštění během doby devíti měsíců 
nejméně 200 pracovníků, zejména 
z malých a středních podniků, působících 
v jednom hospodářském odvětví 
definovaném na úrovni NACE Revize 2 
a nacházejících se v jednom regionu nebo 
ve dvou sousedících regionech 
definovaných na úrovni NUTS II, nebo ve 
více než dvou sousedících regionech 
definovaných na úrovni NUTS II za 
předpokladu, že ve dvou kombinovaných 
regionech bylo propuštěno více než 200 
zaměstnanců.

Or. it

Pozměňovací návrh 168
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) propuštění během doby devíti měsíců 
nejméně 500 pracovníků, zejména 
z malých a středních podniků, působících 

(b) propuštění během doby devíti měsíců 
nejméně 250 pracovníků, zejména 
z malých a středních podniků, působících 
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v jednom hospodářském odvětví 
definovaném na úrovni NACE Revize 2 
a nacházejících se v jednom regionu nebo 
ve dvou sousedících regionech 
definovaných na úrovni NUTS II, nebo ve 
více než dvou sousedících regionech 
definovaných na úrovni NUTS II za 
předpokladu, že ve dvou kombinovaných 
regionech bylo propuštěno více než 500 
zaměstnanců.

v jednom hospodářském odvětví 
definovaném na úrovni NACE Revize 2 
a nacházejících se v jednom regionu nebo 
ve dvou sousedících regionech 
definovaných na úrovni NUTS II, nebo ve 
více než dvou sousedících regionech 
definovaných na úrovni NUTS II za 
předpokladu, že ve dvou kombinovaných 
regionech bylo propuštěno více než 250 
zaměstnanců.

Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) propuštění během doby devíti měsíců 
nejméně 500 pracovníků, zejména 
z malých a středních podniků, působících 
v jednom hospodářském odvětví 
definovaném na úrovni NACE Revize 2 
a nacházejících se v jednom regionu nebo 
ve dvou sousedících regionech 
definovaných na úrovni NUTS II, nebo ve 
více než dvou sousedících regionech 
definovaných na úrovni NUTS II za 
předpokladu, že ve dvou kombinovaných 
regionech bylo propuštěno více než 500 
zaměstnanců.

(b) propuštění během doby devíti měsíců 
nejméně 300 pracovníků, zejména 
z malých a středních podniků, působících 
v jednom hospodářském odvětví 
definovaném na úrovni NACE Revize 2 
a nacházejících se v jednom regionu nebo 
ve dvou sousedících regionech 
definovaných na úrovni NUTS II, nebo ve 
více než dvou sousedících regionech 
definovaných na úrovni NUTS II za 
předpokladu, že ve dvou kombinovaných 
regionech bylo propuštěno více než 300 
zaměstnanců.

Or. lt

Pozměňovací návrh 170
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) alespoň 500 pracovníků 
propuštěných v průběhu 12 měsíců, 
zejména v malých a středních podnicích, 
v hospodářském odvětví členského státu, 
jehož míra nezaměstnanosti prudce roste.

Or. pt

Pozměňovací návrh 171
Inês Cristina Zuber

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 172
Marije Cornelissen
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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

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Ria Oomen-Ruijten

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 

vypouští se
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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.

Or. nl

Pozměňovací návrh 174
Philippe Boulland

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
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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.

3. Jestliže Komise na základě jí 
dostupných informací, dat a analýz a po 
konzultaci s příslušným evropským 
průmyslovým odvětvím a organizacemi 
sociálních partnerů shledá, že příslušné 
hospodářské odvětví se potýká se 
závažnými ekonomickými problémy a jeho 
restrukturalizace ohrožuje pracovní místa 
velkého počtu pracovníků v jednom nebo 
více regionech či zemích přijme pro 
příslušné odvětví rozhodnutí, vymezí 
dotčené zeměpisné oblasti, stanoví 
referenční období a podmínky způsobilosti 
pro pracovníky a povahu výdajů a jejich 
data způsobilosti; dále stanoví lhůtu pro 
předkládání žádostí a, je-li to nezbytné, 
obsah těchto žádostí, a tím doplní 
ustanovení uvedená v čl. 8 odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Vilija Blinkevičiūtė

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 

3. Pokud jde o zemědělce, jestliže Komise 
po parafování obchodní dohody a na 
základě jí dostupných informací, dat 
a analýz, které byly předány zástupci 
členských států, 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 
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způsobilosti pro výdaje; dále stanoví lhůtu 
pro předkládání žádostí a, je-li to nezbytné, 
obsah těchto žádostí v souladu s čl. 8 odst. 
2.

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.

Or. lt

Pozměňovací návrh 177
Edit Bauer

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 
malých a středních podniků, osoby 
samostatně výdělečně činné a zemědělci již 
nevykonávají své činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Frédéric Daerden

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 a osoby samostatně 
výdělečně činné (včetně zemědělců) změní 
své předchozí činnosti, považují se tyto 
situace pro účely tohoto nařízení za 
propouštění.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 179
Vilija Blinkevičiūtė

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 osoby samostatně výdělečně 
činné nebo zemědělci změní své předchozí 
činnosti, považují se tyto situace pro účely 
tohoto nařízení za propouštění.

Or. lt

Pozměňovací návrh 180
Ria Oomen-Ruijten

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 
své předchozí činnosti, považují se tyto 
situace pro účely tohoto nařízení za 
propouštění.

Or. nl

Pozměňovací návrh 181
Phil Bennion

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud vlastníci-vedoucí pracovníci 4. Pokud vlastníci-vedoucí pracovníci 
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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.

mikropodniků, malých a středních podniků 
a osoby samostatně výdělečně činné změní 
svou činnost, považují se tyto situace pro 
účely tohoto nařízení za propouštění.

Or. en

Odůvodnění

EFG by mělo být uplatňováno u zemědělců stejně jako v jiných odvětvích.

Pozměňovací návrh 182
Evelyn Regner

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 
své předchozí činnosti, považují se tyto 
situace pro účely tohoto nařízení za 
propouštění.

Or. de

Pozměňovací návrh 183
Inês Cristina Zuber

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 
své předchozí činnosti, považují se tyto 
situace pro účely tohoto nařízení za 
propouštění.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 184
Philippe Boulland

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 
svou činnost, považují se tyto situace pro 
účely tohoto nařízení za propouštění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – 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 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.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 186
Edit Bauer

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – 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 
malých a středních podniků, osob 
samostatně výdělečně činných a zemědělců
se propuštění počítá ode dne ukončení 
činnosti způsobeného jakoukoli podmínkou 
stanovenou v článku 2 a vymezeného 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo správními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – 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 ode dne ukončení 
činnosti způsobeného jakoukoli podmínkou 
stanovenou v článku 2 a vymezeného 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo správními předpisy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 188
Phil Bennion

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – 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, nebo 
ode dne uvedeného Komisí v jejím aktu 
v přenesené pravomoci přijatém v souladu 
s čl. 4 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Konkrétní odkaz na zemědělce by měl být vyňat. EFG by mělo být uplatňováno u zemědělců 
stejně jako v jiných odvětvích. Tyto konkrétní situace jsou zahrnuty ve druhém pilíři společné 
zemědělské politiky.

Pozměňovací návrh 189
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – 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 

(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 
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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.

předpisy nebo správními předpisy, nebo 
ode dne uvedeného Komisí v jejím aktu 
v přenesené pravomoci přijatém v souladu 
s čl. 4 odst. 3.

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – 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 
(vyjma 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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 191
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – 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 

(c) U vlastníků-vedoucích pracovníků 
mikropodniků a osob samostatně 
výdělečně činných (včetně zemědělců) se 
propuštění počítá buď ode dne ukončení 
nebo změny činnosti způsobené jakoukoli 
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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.

podmínkou stanovenou v článku 2 
a vymezeného v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy nebo správními 
předpisy, nebo ode dne uvedeného Komisí 
v rozhodnutí přijatém v souladu s čl. 4 
odst. 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 192
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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,

Or. pt

Pozměňovací návrh 193
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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.

vypouští se

Or. pt
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Pozměňovací návrh 194
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 196
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zemědělci, kteří změnili nebo upravili 
své předchozí zemědělské činnosti 

vypouští se
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v návaznosti na parafování obchodní 
dohody ze strany Unie uvedené v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém v souladu 
s čl. 4 odst. 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 197
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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.

(c) pracovníci ve vážně narušeném 
odvětví, jak je definováno v rozhodnutí 
Komise v souladu s čl. 4 odst. 3, kterým 
hrozí propuštění nebo již byli propuštěni 
podle podmínek stanovených v tomto 
nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Inês Cristina Zuber

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 

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. 
Součástí koordinovaného balíku 
individualizovaných služeb může být 
zejména:
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zejména:

Or. pt

Pozměňovací návrh 199
Phil Bennion

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. 
Součástí koordinovaného balíku 
individualizovaných služeb může být 
zejména:

Or. en

Odůvodnění

Konkrétní odkaz na zemědělce by měl být vyňat. EFG by mělo být uplatňováno u zemědělců 
stejně jako v jiných odvětvích. Tyto konkrétní situace jsou zahrnuty ve druhém pilíři společné 
zemědělské politiky.

Pozměňovací návrh 200
Edit Bauer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pomoc při hledání zaměstnání, 
poradenství pro volbu povolání, 

(a) pomoc při hledání zaměstnání, 
poradenství pro volbu povolání, 
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poradenské služby, mentorství, pomoc při 
outplacementu, podpora podnikání, 
podpora samostatné výdělečné činnosti 
a zakládání podniků nebo při změně či 
úpravě činnosti (včetně investic do 
hmotných aktiv), spolupráce, odborná 
příprava a rekvalifikace podle konkrétních 
potřeb, včetně dovedností v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
a osvědčení získaných zkušeností;

poradenské služby, mentorství, pomoc při 
outplacementu, podpora podnikání, 
podpora samostatné výdělečné činnosti 
a zakládání podniků, spolupráce, odborná 
příprava a rekvalifikace podle konkrétních 
potřeb, včetně dovedností v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
a osvědčení získaných zkušeností;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Phil Bennion

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pomoc při hledání zaměstnání, 
poradenství pro volbu povolání, 
poradenské služby, mentorství, pomoc při 
outplacementu, podpora podnikání, 
podpora samostatné výdělečné činnosti 
a zakládání podniků nebo při změně či 
úpravě činnosti (včetně investic do 
hmotných aktiv), spolupráce, odborná 
příprava a rekvalifikace podle konkrétních 
potřeb, včetně dovedností v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
a osvědčení získaných zkušeností;

(a) pomoc při hledání zaměstnání, 
poradenství pro volbu povolání, 
poradenské služby, mentorství, pomoc při 
outplacementu, podpora podnikání, 
podpora samostatné výdělečné činnosti 
a zakládání podniků, spolupráce, odborná 
příprava a rekvalifikace podle konkrétních 
potřeb, včetně dovedností v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
a osvědčení získaných zkušeností;

Or. en

Odůvodnění

Konkrétní odkaz na zemědělce by měl být vyňat. EFG by mělo být uplatňováno u zemědělců 
stejně jako v jiných odvětvích. Tyto konkrétní situace jsou zahrnuty ve druhém pilíři společné 
zemědělské politiky.

Pozměňovací návrh 202
Milan Cabrnoch
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pomoc při hledání zaměstnání, 
poradenství pro volbu povolání, 
poradenské služby, mentorství, pomoc při 
outplacementu, podpora podnikání, 
podpora samostatné výdělečné činnosti 
a zakládání podniků nebo při změně či 
úpravě činnosti (včetně investic do 
hmotných aktiv), spolupráce, odborná 
příprava a rekvalifikace podle 
konkrétních potřeb, včetně dovedností 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií a osvědčení získaných 
zkušeností;

(a) odborná příprava a rekvalifikace podle 
konkrétních potřeb, včetně dovedností 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií a osvědčení získaných 
zkušeností, pomoc při hledání zaměstnání, 
opatření pro vytváření pracovních míst,
poradenství pro volbu povolání, 
poradenské služby, mentorství, podpora 
podnikání, podpora samostatné výdělečné 
činnosti a zakládání podniků nebo při 
změně či úpravě činnosti (včetně investic 
do hmotných aktiv), spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pomoc při hledání zaměstnání, 
poradenství pro volbu povolání, 
poradenské služby, mentorství, pomoc při 
outplacementu, podpora podnikání, 
podpora samostatné výdělečné činnosti 
a zakládání podniků nebo při změně či 
úpravě činnosti (včetně investic do 
hmotných aktiv), spolupráce, odborná 
příprava a rekvalifikace podle konkrétních 
potřeb, včetně dovedností v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
a osvědčení získaných zkušeností;

(a) pomoc při hledání zaměstnání, 
poradenství pro volbu povolání, 
poradenské služby, mentorství, pomoc při 
outplacementu, podpora podnikání, 
podpora samostatné výdělečné činnosti 
a zakládání a přejímání podniků nebo při 
změně či úpravě činnosti (včetně investic 
do hmotných aktiv), spolupráce, odborná 
příprava a rekvalifikace podle konkrétních 
potřeb, včetně dovedností v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
a osvědčení získaných zkušeností;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 204
Edit Bauer

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 
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;

(b) zvláštní časově omezená opatření, jako 
jsou příspěvky při hledání zaměstnání, 
příspěvky na mobilitu, příspěvky na 
odbornou přípravu, přičemž všechna jsou 
omezena na dobu zdokumentovaného 
aktivního hledání zaměstnání nebo na 
celoživotní vzdělávání či odbornou 
přípravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Marije Cornelissen

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 
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;

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Inês Cristina Zuber

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 
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;

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 207
Evelyn Regner

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 
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;

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 208
Milan Cabrnoch

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
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;

(b) zvláštní časově omezená opatření, jako 
jsou pobídky zaměstnavatelů k přijímání 
pracovníků, příspěvky na mobilitu, denní 
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;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Vilija Blinkevičiūtė

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 
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;

(b) zvláštní časově omezená opatření, jako 
jsou příspěvky při hledání zaměstnání, 
pobídky zaměstnavatelů k přijímání 
pracovníků, příspěvky na mobilitu, denní 
příspěvky nebo příspěvky na odbornou 
přípravu, příspěvky k pokrytí nákladů za 
péči o rodinné příslušníky a náhrady pro 
pomocné služby v zemědělském podniku, 
přičemž všechna jsou omezena na dobu 
zdokumentovaného aktivního hledání 
zaměstnání nebo na celoživotní vzdělávání 
či odbornou přípravu;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 210
Inês Cristina Zuber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) opatření zaměřená na povzbuzení 
zejména znevýhodněných či starších
pracovníků, aby zůstali na trhu práce, 
nebo se na něj vrátili.

(c) opatření zaměřená na povzbuzení 
zejména znevýhodněných pracovníků.

Or. pt

Pozměňovací návrh 211
Milan Cabrnoch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) opatření zaměřená na povzbuzení 
zejména znevýhodněných či starších 
pracovníků, aby zůstali na trhu práce, 
nebo se na něj vrátili.

(c) opatření zaměřená na povzbuzení 
zejména znevýhodněných či starších 
pracovníků, aby se na trh práce vrátili.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Mara Bizzotto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) opatření zaměřená na povzbuzení 
zejména znevýhodněných či starších 
pracovníků, aby zůstali na trhu práce, nebo 
se na něj vrátili.

(c) opatření zaměřená na povzbuzení 
zejména znevýhodněných starších 
pracovníků, aby zůstali na trhu práce, nebo 
se na něj vrátili.

Or. it
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Pozměňovací návrh 213
Marije Cornelissen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) opatření zaměřená na povzbuzení 
zejména znevýhodněných či starších 
pracovníků, aby zůstali na trhu práce, nebo 
se na něj vrátili.

(c) opatření zaměřená na povzbuzení 
zejména znevýhodněných či starších 
pracovníků, aby zůstali na trhu práce, nebo 
se na něj vrátili, včetně opatření pro 
zlepšení pracovních podmínek nebo 
uzpůsobení pracoviště dotyčných 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na opatření podle písmene b) 
nesmí překročit 50 % celkových nákladů 
na koordinovaný balík 
individualizovaných služeb uvedených 
v tomto odstavci.

vypouští se

Or. lt

Pozměňovací návrh 215
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3
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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 překročit 25 000 
EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Pervenche Berès

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 a přejímání podniků nebo při 
změně či úpravě činnosti nesmí překročit 
35 000 EUR.

Or. fr

Pozměňovací návrh 217
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Koordinovaný soubor 
individualizovaných služeb zohlední 
důvody propouštění a bude předjímat 
perspektivy trhu práce v budoucnosti 
a požadované dovednosti. Koordinovaný 
soubor bude plně v souladu s přechodem 
k hospodářství šetrnému k životnímu 
prostředí, odolnému proti změně klimatu, 
účinně využívajícímu zdroje 
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a udržitelnému z hlediska životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Edit Bauer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zvláštní časově omezená opatření, jak je 
uvedeno v odst. 1 písm. b), která nejsou 
podmíněna aktivní účastí cílových 
pracovníků při hledání zaměstnání 
nebo odborné přípravě;

(a) zvláštní časově omezená opatření, jak je 
uvedeno v odst. 1 písm. b), která nejsou 
podmíněna aktivní účastí cílových 
pracovníků při hledání zaměstnání 
nebo odborné přípravě, opatření která 
mohou být považována za náhradu dávek 
v nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) opatření, za něž jsou odpovědné 
podniky na základě vnitrostátních právních 
předpisů nebo kolektivních smluv.

(b) opatření, za něž jsou odpovědné 
podniky nebo členské státy na základě 
vnitrostátních a unijních právních předpisů 
nebo kolektivních smluv nebo která by 
tuto odpovědnost nahrazovala.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Edit Bauer
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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 do 
maximální výše 5 % požadovaných 
prostředků na přípravné, řídící, informační, 
propagační, kontrolní a vykazovací 
činnosti a na spolupráci s odpovědnými 
sociálními partnery pracovníků, kterých 
se podpora týká.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Edit Bauer

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 lhůtě 12 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 tří 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) čtyř měsíců po datu původní 
žádosti, podle toho, která z těchto 
skutečností nastane dříve.

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
Frédéric Daerden

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 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 12 týdnů ode dne podání 
žádosti, přičemž poté Komise žádost 
vyhodnotí na základě dostupných 
informací. Komise dokončí posouzení 
žádosti do šesti týdnů ode dne obdržení 
úplné žádosti nebo (v případě neúplné 
žádosti) 18 týdnů po datu původní žádosti, 
podle toho, která z těchto skutečností 
nastane dříve.

Or. fr

Pozměňovací návrh 223
Marije Cornelissen

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 

1. Členský stát předloží Komisi úplnou 
žádost ve lhůtě 6 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 šesti měsíců ode dne 
podání žádosti, přičemž poté Komise 
žádost vyhodnotí na základě dostupných 
informací Komise dokončí posouzení 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Inês Cristina Zuber

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 lhůtě 12 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 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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 225
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
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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 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. Sociální partneři budou do tohoto 
procesu zapojeni od samého začátku. 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.

Or. it

Pozměňovací návrh 226
Marije Cornelissen

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 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 

(a) odůvodněnou analýzu propouštění. 
Tato analýza musí vycházet ze 
statistických a dalších informací na úrovni 
nejvhodnější k prokázání splnění kritérií 
pro pomoc stanovených v článku 4. Pokud 
společnost pokračuje po propouštění ve 
své činnosti, měla by poskytnout podrobné 
vysvětlení svých právních sociálních 
závazků na základě vnitrostátních 
a unijních právních předpisů nebo 
kolektivních smluv a opatření přijatých 
v souvislosti s péčí o propuštěné 
pracovníky;
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nejvhodnější k prokázání splnění kritérií 
pro pomoc stanovených v článku 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Inês Cristina Zuber

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 
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;

(a) odůvodněnou analýzu vztahu mezi 
propouštěním a velkými změnami ve 
struktuře světového obchodu nebo vážným 
narušením místní, regionální nebo národní 
ekonomiky způsobeným hospodářskou
krizí. Tato analýza musí vycházet ze 
statistických a dalších informací na úrovni 
nejvhodnější k prokázání splnění kritérií 
pro pomoc stanovených v článku 4;

Or. pt

Pozměňovací návrh 228
Philippe Boulland

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 

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

ekonomiky způsobeným neočekávanou 
krizí. Tato analýza musí vycházet ze 
statistických a dalších informací na úrovni 
nejvhodnější k prokázání splnění kritérií 
pro pomoc stanovených v článku 4;

Or. fr

Pozměňovací návrh 229
Frédéric Daerden

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 
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;

(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 trhu vyplývající 
z dopadů vícestranné dohody parafované
v rámci Světové obchodní organizace.   
Tato analýza musí vycházet ze 
statistických a dalších informací na úrovni 
nejvhodnější k prokázání splnění kritérií 
pro pomoc stanovených v článku 4;

Or. fr

Pozměňovací návrh 230
Marije Cornelissen
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) podrobné informace týkající se 
splnění podmínek stanovených v čl. 7 
odst. 1a (nový)

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) obecné dovednosti a počáteční 
hodnocení celkových potřeb pracovníků 
v oblasti vzdělání a odborné přípravy;

Or. it

Pozměňovací návrh 232
Marije Cornelissen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) určení případných propouštějících 
podniků, dodavatelů nebo výrobců, kteří 
jsou odběrateli daných podniků, odvětví 
a kategorií pracovníků, jimž je určena 
podpora;

(c) určení případných propouštějících 
podniků, dodavatelů nebo výrobců, kteří 
jsou odběrateli daných podniků, odvětví 
a kategorií pracovníků, jimž je určena 
podpora; údaje budou rozčleněny podle 
pohlaví a věkových skupin;

Or. en
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Pozměňovací návrh 233
Mara Bizzotto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) Postupy pro případnou konzultaci se 
sociálními partnery nebo jinými 
relevantními organizacemi;

(g) postupy pro případnou konzultaci se 
zaměstnanci nebo jejich zástupci, se
sociálními partnery, s místními nebo 
regionálními orgány nebo s jinými 
relevantními organizacemi;

Or. it

Pozměňovací návrh 234
Marije Cornelissen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) prohlášení o shodě požadované 
podpory z EFG s procesními 
a hmotněprávními pravidly Unie pro státní 
podporu, jakož i prohlášení, že
individualizované služby nenahrazují 
opatření, za která jsou odpovědné podniky 
na základě vnitrostátních právních předpisů 
nebo kolektivních smluv;

(h) prohlášení o shodě požadované 
podpory z ESAF s procesními 
a hmotněprávními pravidly Unie pro státní 
podporu, jakož i prohlášení, proč
individualizované služby nenahrazují 
opatření, za která jsou odpovědné podniky 
nebo členské státy na základě 
vnitrostátních nebo unijních právních 
předpisů nebo kolektivních smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) zdroje spolufinancování na vnitrostátní 
úrovni;

(i) zdroje spolufinancování nebo 
předběžné financování na vnitrostátní 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 236
Inês Cristina Zuber

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 237
Philippe Boulland

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Vilija Blinkevičiūtė
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Za účelem posílení účinnosti EFG by 
do postupu podávání žádostí o finanční 
pomoc z EFG měli být sociální partneři 
zapojeni od jeho začátku.

Or. lt

Pozměňovací návrh 239
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souladu s jejich příslušnými 
odpovědnostmi zajistí Komise a žadatelský 
členský stát koordinaci pomoci z fondů 
Unie.

3. V souladu s jejich příslušnými 
odpovědnostmi zajistí Komise a žadatelský 
členský stát koordinaci pomoci z fondů 
Unie. Komise a žadatelský členský stát 
bude subjekty zapojené do žádosti 
informovat o probíhajícím hodnocení 
žádosti v průběhu celého postupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Žadatelský členský stát zajistí, aby 
programy a prostředky ESF byly 
dostupné, s cílem zaručit návaznost 
opatření EFG.

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
Marije Cornelissen

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. ESAF může z podnětu Komise v mezích 
horního limitu 0,5 % z roční maximální 
částky ESAF financovat činnosti 
zahrnující přípravu, monitorování, sběr dat 
a vytváření vědomostní základny pro 
provádění ESAF a 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Marije Cornelissen

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 ESAF. Komise 
poskytne podrobné a včasné informace 
o využívání ESAF rovněž evropským 
a vnitrostátním sociálním partnerům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 243
Inês Cristina Zuber

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 
informace o využívání EFG poskytne
rovněž evropským a vnitrostátním 
sociálním partnerům.

Or. pt

Pozměňovací návrh 244
Mara Bizzotto

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 
navíc poskytne informace a jednoznačné 
pokyny o využívání EFG rovněž 
evropským a vnitrostátním sociálním 
partnerům a místním a regionálním 
orgánům.

Or. it

Pozměňovací návrh 245
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 12 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace, komunikace a propagace Informace a komunikace

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Marije Cornelissen

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. Informace jsou 
určeny pracovníkům, jimž je určena 
podpora, místním a regionálním orgánům, 
sociálním partnerům, médiím a široké 
veřejnosti. Žadatelský členský stát bude 
sdílet osvědčené postupy s různými 
zúčastněnými stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise provede informační 
a komunikační činnosti týkající se případů 
pomoci z EFG a jejích výsledků.

3. Komise, ve spolupráci s členskými státy, 
regiony, místními orgány a zástupci 
organizované občanské společnosti,
provede informační a komunikační činnosti 
zaměřené na: zajišťování informovanosti 
občanů a pracovníků EU o EFG, 
vysvětlování jeho fungování, poskytování 
příkladů pomoci z EFG a zviditelňování 
výsledků, zdůrazňování osvědčených 
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postupů a určování slabých míst 
v předchozím programovém období.

Or. it

Pozměňovací návrh 248
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise provede informační 
a komunikační činnosti týkající se případů 
pomoci z EFG a jejích výsledků.

3. Komise provede informační 
a komunikační činnosti týkající se případů 
pomoci z ESAF a jejích výsledků [A1] 
vycházející z nestranných a nezávislých 
hodnocení za účelem posílení účinnosti 
ESAF.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zdroje přidělené na komunikační 
opatření v rámci tohoto nařízení rovněž 
přispějí k zahrnutí komunikace orgánů 
EU týkající se politických priorit Evropské 
unie za předpokladu, že souvisejí 
s obecnými cíli tohoto nařízení.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 250
Marije Cornelissen
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zdroje přidělené na komunikační 
opatření v rámci tohoto nařízení rovněž 
přispějí k zahrnutí komunikace orgánů EU 
týkající se politických priorit Evropské 
unie za předpokladu, že souvisejí 
s obecnými cíli tohoto nařízení.

4. Zdroje přidělené na komunikační 
opatření v rámci tohoto nařízení rovněž 
přispějí k zahrnutí komunikace orgánů EU 
týkající se politických priorit Evropské 
unie, včetně strategie Evropa 2020 a jejích 
hlavních cílů, neboť souvisejí s obecnými 
cíli tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Frédéric Daerden

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:

Or. fr



PE492.873v01-00 102/122 AM\908775CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 252
Marije Cornelissen

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:

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Edit Bauer

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. 

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. 
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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.

Tato částka nesmí přesáhnout:

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Mara Bizzotto

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 
60 % celkové výše odhadovaných nákladů 
uvedených v čl. 8 odst. 2 písm. e) nebo
75 % těchto nákladů v případě žádostí 
předložených členským státem, na jehož 
území je alespoň jeden region na úrovni 
NUTS II, který v rámci strukturálních 
fondů patří do kategorie „méně 
rozvinutých regionů“. Komise ve svém 
hodnocení takových případů rozhodne, zda 
je 75% míra spolufinancování odůvodněná.

Or. it
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Pozměňovací návrh 255
Vilija Blinkevičiūtė

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 
75 % 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 75% míra 
spolufinancování odůvodněná.

Or. lt

Pozměňovací návrh 256
Inês Cristina Zuber

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. 

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. 
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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.

Tato částka nesmí přesáhnout 
50 % celkové výše odhadovaných nákladů 
uvedených v čl. 8 odst. 2 písm. e) nebo 
95 % 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“, 
a členskými státy, jejichž míra 
nezaměstnanosti prudce roste.

Or. pt

Pozměňovací návrh 257
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 65 % celkové výše odhadovaných 
nákladů uvedených v čl. 8 odst. 2 písm. e) 
nebo

Or. fr

Pozměňovací návrh 258
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 50 % celkové výše odhadovaných 
nákladů uvedených v čl. 8 odst. 2 písm. e) 
nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 259
Edit Bauer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 50 % celkové výše odhadovaných 
nákladů uvedených v čl. 8 odst. 2 písm. e) 
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 75 % těchto nákladů v případě žádostí 
předložených členským státem, na jehož 
území je alespoň jeden region na úrovni 
NUTS II, který patří do kategorie „méně 
rozvinutých regionů“ ve smyslu 
ustanovení nařízení XX/XXXX, nebo

Or. fr

Pozměňovací návrh 261
Edit Bauer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 60 % těchto nákladů v případě žádostí 
předložených členským státem, na jehož 
území je alespoň jeden region na úrovni 
NUTS II, který patří do kategorie „méně 
rozvinutých regionů“ ve smyslu 
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ustanovení nařízení XX/XXXX, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 65 % těchto nákladů v případě žádostí 
předložených členským státem, na jehož 
území je alespoň jeden region na úrovni 
NUTS II, který patří do kategorie „méně 
rozvinutých regionů“ ve smyslu 
ustanovení nařízení XX/XXX, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Edit Bauer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 85 % těchto nákladů v případě žádostí 
předložených členským státem, který 
přijímá finanční pomoc na základě 
některé z podmínek stanovených v článku 
77 nařízení (ES) č. 1083/2006 nebo 
z prostředků Evropského nástroje 
finanční stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Frédéric Daerden
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 80 % těchto nákladů v případě žádostí 
předložených členským státem, který 
přijímá finanční pomoc na základě 
některé z podmínek stanovených v článku 
77 nařízení (ES) č. 1083/2006 nebo 
z prostředků Evropského nástroje 
finanční stability;

Or. fr

Pozměňovací návrh 265
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 75 % těchto nákladů v případě žádostí 
předložených členským státem, který 
přijímá finanční pomoc na základě 
některé z podmínek stanovených v článku 
77 nařízení (ES) č. 1083/2006 nebo 
z prostředků Evropského nástroje 
finanční stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) 35 % těchto nákladů v případě žádostí 
předložených členským státem, na jehož 
území je alespoň jeden region na úrovni 
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NUTS II, který patří do kategorie „méně 
rozvinutých regionů“ ve smyslu 
ustanovení nařízení XX/XXXX a jehož 
míra nezaměstnanosti je alespoň o 3 % 
nižší než průměrná míra nezaměstnanosti 
v EU podle nejnovějších zveřejněných 
údajů Eurostatu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud na základě hodnocení 
provedeného v souladu s čl. 8 odst. 3 
dospěje Komise k závěru, že podmínky pro 
poskytnutí finančního příspěvku splněny 
nejsou, oznámí tuto skutečnost co nejdříve
žadatelskému členskému státu.

3. Pokud na základě hodnocení 
provedeného v souladu s čl. 8 odst. 3 
dospěje Komise k závěru, že podmínky pro 
poskytnutí finančního příspěvku splněny 
nejsou, oznámí tuto skutečnost 
žadatelskému členskému státu do deseti 
dnů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 268
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Spolufinancování na vnitrostátní úrovni

Společnosti a / nebo odvětví zapojená do 
žádosti přispějí alespoň 50 % celkového 
vnitrostátního spolufinancování. 
Žadatelský členský stát posoudí, zda nižší 
podíl spolufinancování ze strany 



PE492.873v01-00 110/122 AM\908775CS.doc

CS

společností nebo odvětví je opodstatněný 
z důvodu finanční situace společnosti 
nebo odvětví zapojeného do žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

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.
V případě zemědělců jsou výdaje způsobilé 
pro příspěvek ode dne stanoveného v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém v souladu 
s čl. 4 odst. 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 
provádění EFG v souladu s čl. 7 odst. 1 a 3.

Or. pt

Pozměňovací návrh 270
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

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.
V případě zemědělců jsou výdaje způsobilé 

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.
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pro příspěvek ode dne stanoveného v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém v souladu 
s čl. 4 odst. 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 271
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

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.
V případě zemědělců jsou výdaje způsobilé 
pro příspěvek ode dne stanoveného v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém v souladu 
s čl. 4 odst. 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 
provádění EFG v souladu s čl. 7 odst. 1 a 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

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. 
V případě zemědělců jsou výdaje způsobilé 

Výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí 
finančního příspěvku od dnů stanovených 
v čl. 8 odst. 2 písm. f), 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. 
V případě větší podpory odvětví jsou 
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pro příspěvek ode dne stanoveného v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém v souladu 
s čl. 4 odst. 3.

výdaje způsobilé pro příspěvek ode dne 
stanoveného v aktu v přenesené pravomoci 
přijatém v souladu s čl. 4 odst. 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 273
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

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. 
V případě zemědělců jsou výdaje způsobilé 
pro příspěvek ode dne stanoveného v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém v souladu 
s čl. 4 odst. 3.

Výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí 
finančního příspěvku od dnů stanovených 
v čl. 8 odst. 2 písm. f), 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. 
V případě zemědělců jsou výdaje způsobilé 
pro příspěvek ode dne stanoveného v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém v souladu 
s čl. 4 odst. 3.

Or. lt

Pozměňovací návrh 274
Mara Bizzotto

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 

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 proběhne následně jasné 
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následně vyplacení formou průběžných 
a konečných plateb. Předběžné financování 
se vyúčtuje při ukončení poskytování 
finančního příspěvku v souladu s čl. 18 
odst. 3.

a přesně stanovené schéma vyplacení 
průběžných a konečných plateb. Předběžné 
financování se vyúčtuje při ukončení 
poskytování finančního příspěvku 
v souladu s čl. 18 odst. 3.

Or. it

Pozměňovací návrh 275
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné podmínky financování, zejména 
míru předběžného financování a způsoby 
průběžných a konečných plateb, stanoví 
Komise v rozhodnutí o poskytnutí 
finančního příspěvku uvedeném v čl. 15 
odst. 4.

Podrobné podmínky financování, zejména 
míru předběžného financování a způsoby 
průběžných a konečných plateb, stanoví 
Komise ve spolupráci s členským státem 
v rozhodnutí o poskytnutí finančního 
příspěvku uvedeném v čl. 15 odst. 4.

Or. pt

Pozměňovací návrh 276
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členský stát provede způsobilé akce 
stanovené v článku 6 co nejdříve, avšak ne 
později než 24 měsíců od data žádosti, 
v souladu s čl. 8 odst. 1.

4. Členský stát provede způsobilé akce 
stanovené v článku 6 co nejdříve, avšak ne 
později než 12 měsíců od data žádosti, 
v souladu s čl. 8 odst. 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 277
Pervenche Berès
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V mimořádných případech, kdy je 
zapotřebí neodkladné poskytnutí finanční 
pomoci s cílem zachránit pracovní místa, 
jako například v případě převzetí 
zavřeného podniku propuštěnými 
zaměstnanci, by mohla být příslušná 
částka poskytnuta formou předběžného 
financování nebo zálohy ze strany 
členského státu nebo organizace, kterou 
v tomto případě finanční intervence 
členský stát považuje za odpovědnou, 
neboť lhůty stanovené soudy zabývajícími 
se převzetím jsou často kratší, než doba 
stanovená pro postup podle tohoto 
nařízení. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 278
Inês Cristina Zuber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Nejpozději 18 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 15 měsíců po 
datu žádosti.

Or. pt



AM\908775CS.doc 115/122 PE492.873v01-00

CS

Pozměňovací návrh 279
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) popis opatření přijatých a plánovaných 
vnitrostátními, regionálními nebo místními 
orgány, fondy Unie, sociálními partnery 
a podniky, včetně odhadu, jak přispívají 
k začlenění pracovníků do zaměstnání nebo 
k nové činnosti.

(b) popis opatření přijatých a plánovaných 
vnitrostátními, regionálními nebo místními 
orgány, fondy Unie, sociálními partnery 
a podniky, včetně odhadu, jak přispívají 
k začlenění pracovníků do stabilního
zaměstnání zaručujícího práva 
zaměstnanců nebo k nové činnosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 280
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) popis opatření přijatých a plánovaných 
vnitrostátními, regionálními nebo místními 
orgány, fondy Unie, sociálními partnery 
a podniky, včetně odhadu, jak přispívají 
k začlenění pracovníků do zaměstnání nebo 
k nové činnosti.

(b) popis opatření přijatých a plánovaných 
vnitrostátními, regionálními nebo místními 
orgány, fondy Unie, sociálními partnery 
a podniky, včetně odhadu, jak přispívají 
k začlenění pracovníků do zaměstnání nebo 
k nové činnosti. Měl by jasně srovnávat 
výsledky opatření pro opětovné začlenění 
financované z ESAF s výsledky opatření 
pro opětovné začlenění bez podpory 
ESAF.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Thomas Mann
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Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději šest měsíců po uplynutí lhůty 
uvedené v čl. 16 odst. 4 předloží členský 
stát Komisi závěrečnou zprávu o provádění 
finančního příspěvku, včetně informací 
o druhu činností a hlavních výsledcích, 
charakteristikách cílových pracovníků 
a jejich postavení v zaměstnání společně 
s výkazem obsahujícím odůvodnění výdajů 
a, je-li to možné, údaje o vzájemné 
doplňkovosti daných opatření s opatřeními 
financovanými prostřednictvím ESF.

2. Nejpozději šest měsíců po uplynutí lhůty 
uvedené v čl. 16 odst. 4 předloží členský 
stát Komisi podrobnou zprávu o provádění 
finančního příspěvku, včetně informací 
o druhu činností a hlavních výsledcích, 
charakteristikách cílových pracovníků 
a jejich postavení v zaměstnání společně 
s výkazem obsahujícím odůvodnění výdajů 
a, je-li to možné, údaje o vzájemné 
doplňkovosti daných opatření s opatřeními 
financovanými prostřednictvím ESF.

Or. de

Pozměňovací návrh 282
Inês Cristina Zuber

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 

1. Do roku 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, poměru 
pracovníků každého členského státu 
znovu začleněných do pracovního procesu
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 
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zamítnuty nebo omezeny z důvodu 
nedostatečných prostředků nebo 
nezpůsobilosti.

zamítnuty nebo omezeny z důvodu 
nedostatečných prostředků nebo 
nezpůsobilosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 283
Marije Cornelissen

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 2018 hodnocení účinnosti 
a udržitelnosti dosažených výsledků 
v polovině období; Toto hodnocení by 
mělo zahrnovat hodnocení začlenění 
tohoto nástroje do Evropského sociálního 
fondu (ESF), coby rychlého intervenčního 
nástroje, se zvláštním ohledem na jeho 
rozpočtové důsledky a důsledky z hlediska 
řízení, s cílem zvýšit soudržnost 
a doplňkovost, zkrátit rozhodovací postup 
a zjednodušit a sjednotit žádosti ESAF, 
neboť ESAF by mohl využít struktur, 
postupů a systémů řízení a kontroly ESF 
a zjednodušení ESF v oblastech, jako jsou 
například způsobilé náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Edit Bauer

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 

2. Výsledky hodnocení jsou pro informaci 
předány Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru, Výboru regionů a sociálním 
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partnerům. partnerům. Pokud hodnocení uvede, že cíl 
článku 1 nebyl dosažen, bude finanční 
příspěvek vrácen v poměrné výši.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy provedou požadované 
finanční opravy, pokud je zjištěna 
nesrovnalost. Tyto opravy provedené 
členským státem spočívají ve zrušení 
celého finančního příspěvku nebo jeho 
části. Členský stát získá zpět jakoukoli 
částku ztracenou v důsledku odhalené 
nesrovnalosti a vrátí ji Komisi, přičemž 
není-li částka vrácena příslušným 
členským státem v povolené lhůtě, přičítá 
se úrok z prodlení.

3. Členské státy provedou požadované 
finanční opravy, pokud je zjištěna 
nesrovnalost. Tyto opravy provedené 
členským státem spočívají ve zrušení 
celého finančního příspěvku nebo jeho 
části. Členský stát získá zpět jakoukoli 
částku ztracenou v důsledku odhalené 
nesrovnalosti a vrátí ji Komisi.

Or. pt

Pozměňovací návrh 286
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud po provedení nezbytných ověření 
Komise dospěje k závěru, že členský stát 
neplní své povinnosti podle čl. 21 odst. 1, 
rozhodne, pokud není dosaženo dohody 
a pokud členský stát neprovedl opravy ve 
lhůtě stanovené Komisí, s přihlédnutím 
k případným připomínkám členského státu, 
do tří měsíců po skončení lhůty uvedené 

4. Pokud po provedení nezbytných ověření 
Komise dospěje k závěru, že členský stát 
neplní své povinnosti podle čl. 21 odst. 1, 
rozhodne, pokud není dosaženo dohody 
a pokud členský stát neprovedl opravy ve 
lhůtě stanovené Komisí, s přihlédnutím 
k případným připomínkám členského státu, 
do tří měsíců po skončení lhůty uvedené 
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v odstavci 3 o provedení nezbytných 
finančních oprav a zruší přitom celý 
finanční příspěvek na dotyčné opatření 
z EFG nebo jeho část. Každá částka 
ztracená v důsledku odhalené nesrovnalosti 
musí být získána zpět, a není-li částka 
vrácena žadatelským členským státem 
v povolené stanovené lhůtě, přičítá se 
úrok z prodlení.

v odstavci 3 o provedení nezbytných 
finančních oprav a zruší přitom celý 
finanční příspěvek na dotyčné opatření 
z EFG nebo jeho část. Každá částka 
ztracená v důsledku odhalené nesrovnalosti 
musí být získána zpět.

Or. pt

Pozměňovací návrh 287
Inês Cristina Zuber

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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 288
Marije Cornelissen

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 
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podpora pro zemědělce řízena 
a kontrolována v souladu s nařízením 
(ES) č. … o financování, řízení 
a monitorování společné zemědělské 
politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 290
Marije Cornelissen

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 
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přenesení pravomoci uvedená v článku 4 
kdykoli zrušit.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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 

vypouští se
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prodlužuje o 2 měsíce.

Or. pt


