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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro 
sociální změny a inovace
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0609),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 46 písm. d, 149, 153 odst. 2 písm. a čl. 175 odst. 3 
Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh 
Parlamentu (C7-0318/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněné stanovisko švédského parlamentu v rámci protokolu č. 2
o dodržování zásad subsidiarity a proporcionality, v němž je uvedeno, že návrh 
legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. února 
20121,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne (...)2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Rozpočtového 
výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
a Výboru pro regionální rozvoj, jakož i Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 
(A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. zdůrazňuje, že finanční krytí uvedené v legislativním návrhu je třeba považovat za 
orientační a bude stanoveno až na základě dohody o víceletém finančním rámci na období 
2014–2020;

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C ... (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
2 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o programu 
Evropské unie pro sociální změny
a inovace

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o programu 
Evropské unie pro sociální pokrok
a zaměstnanost, kterým se mění 
rozhodnutí č. 283/2010/EU 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V souladu se sdělením Komise 
„Rozpočet – Evropa 2020“, které 
doporučuje racionalizovat a zjednodušit 
nástroje Unie pro financování a posílit 
jejich zaměření na přidanou hodnotu Unie
a na dopady a výsledky, se tímto nařízením 
zavádí program Evropské unie pro sociální 
změny a inovace (dále jen „program“)
s cílem zajistit pokračování a rozvoj 
činností vykonávaných na základě 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, 
kterým se zavádí program Společenství pro 
zaměstnanost a sociální solidaritu –
Progress, nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 
2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř 
Unie a rozhodnutí Komise 2003/8/ES ze 
dne 23. prosince 2002, kterým se provádí 
nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, pokud jde
o vyřizování nabídek volných pracovních 
míst a žádostí o zaměstnání a rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 
283/2010/EU ze dne 25. května 2010, 
kterým se zřizuje evropský nástroj 
mikrofinancování Progress pro oblast 

(1) V souladu se sdělením Komise 
„Rozpočet – Evropa 2020“, které 
doporučuje racionalizovat a zjednodušit 
nástroje Unie pro financování a posílit 
jejich zaměření na přidanou hodnotu Unie
a na dopady a výsledky, se tímto nařízením 
zavádí program Evropské unie pro sociální 
pokrok a zaměstnanost (dále jen 
„program“) s cílem zajistit pokračování
a rozvoj činností vykonávaných na základě 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, 
kterým se zavádí program Společenství pro 
zaměstnanost a sociální solidaritu –
Progress, nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 
2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř 
Unie a rozhodnutí Komise 2003/8/ES ze 
dne 23. prosince 2002, kterým se provádí 
nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, pokud jde
o vyřizování nabídek volných pracovních 
míst a žádostí o zaměstnání a rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 
283/2010/EU ze dne 25. května 2010, 
kterým se zřizuje evropský nástroj 
mikrofinancování Progress pro oblast 
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zaměstnanosti a sociálního začleňování 
(dále jen „nástroj mikrofinancování“).

zaměstnanosti a sociálního začleňování 
(dále jen „nástroj mikrofinancování“).

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská platforma pro boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení a stěžejní 
iniciativy Unie inovací shledávají sociální 
inovace účinným nástrojem pro řešení 
sociálních problémů vyplývajících ze 
stárnutí obyvatelstva, chudoby, 
nezaměstnanosti, nových způsobů 
organizace práce a životního stylu
a očekávání občanů, co se týče sociální 
spravedlnosti, vzdělávání a zdravotní péče. 
Program by měl podporovat opatření na 
posílení sociálních inovací v těch 
oblastech politiky, které spadají do jeho 
působnosti ve veřejném, soukromém
a terciárním sektoru, s náležitým 
přihlédnutím k úloze regionálních
a místních orgánů. Především by měl 
pomoci určit a vyhodnotit inovativní řešení
a postupy a zajistit jejich využívání ve 
větším měřítku, a to prostřednictvím 
sociálního experimentování s cílem 
účinněji napomáhat členským státům při 
reformování jejich trhů práce a politik 
sociální ochrany. Měl by také fungovat 
jako katalyzátor pro nadnárodní partnerství
a vytváření sítí mezi subjekty veřejného, 
soukromého a terciárního sektoru
a podporovat jejich zapojení do navrhování
a uplatňování nových přístupů k řešení 
naléhavých sociálních potřeb a problémů.

(4) Evropská platforma pro boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení a stěžejní 
iniciativy Unie inovací shledávají sociální 
inovace účinným nástrojem pro řešení 
sociálních problémů vyplývajících ze 
stárnutí obyvatelstva, chudoby, 
nezaměstnanosti, nových způsobů 
organizace práce a životního stylu
a očekávání občanů, co se týče sociální 
spravedlnosti, vzdělávání a zdravotní péče. 
Program by měl podporovat opatření na 
posílení sociálních inovací v reakci na 
sociální potřeby, které nejsou uspokojeny
nebo jsou uspokojeny nedostatečně, 
pokud jde o boj proti chudobě
a sociálnímu vyloučení, podporu vysoké 
úrovně vysoce kvalitní zaměstnanosti
a důstojné práce, zaručení přiměřené 
sociální ochrany předcházející chudobě,
a zlepšení pracovních podmínek,
s náležitým přihlédnutím k úloze 
regionálních a místních orgánů. Měl by 
také fungovat jako katalyzátor pro 
nadnárodní partnerství a vytváření sítí mezi 
subjekty veřejného, soukromého
a terciárního sektoru a podporovat jejich 
zapojení do navrhování a uplatňování 
nových přístupů k řešení naléhavých 
sociálních potřeb a problémů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Především by měl tento program 
pomoci zjišťovat, hodnotit a ve větším 
měřítku využívat inovativní řešení
a postupy experimentováním v oblasti 
sociální politiky s cílem napomáhat
v případě potřeby členským státům při 
zvyšování efektivnosti jejich trhů práce
a při dalším zlepšování politiky sociální 
ochrany a sociálního začleňování. 
Experimentování v oblasti sociální 
politiky znamená projektové testování
sociálních inovací v praxi. Umožňuje 
shromažďovat důkazy o proveditelnosti 
sociálních inovací. Úspěšné nápady by 
měly být uplatňovány v širším měřítku
s finanční podporou z Evropského 
sociálního fondu (ESF) a z jiných zdrojů. 
Zkušenosti ukazují, že projekty týkající se 
experimentování v oblasti sociální politiky 
trvají často tři až pět let a zahrnují mnoho 
různých aktérů všech velikostí. Pokud 
byla zřízena vnitrostátní informační 
střediska pro experimentování v oblasti 
sociální politiky, slouží jako jednotné 
kontaktní místo pro všechny zúčastněné 
strany a podporují vytváření a rozvoj sítí
a partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu se strategií Evropa 2020 by 
měl program usilovat o ucelený přístup
k podpoře zaměstnanosti a k boji proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě. Jeho 

(5) V souladu se strategií Evropa 2020 by 
měl program usilovat o ucelený přístup
k podpoře vysoce kvalitní zaměstnanosti a 
k boji proti sociálnímu vyloučení
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provádění by se mělo racionalizovat
a zjednodušit, zejména prostřednictvím 
souboru společných ustanovení, jež se 
týkají mimo jiné například společných 
obecných cílů, společné typologie opatření, 
jakož i opatření v oblasti sledování
a hodnocení. Program by se měl rovněž
zaměřit na velké projekty s jasnou přidanou 
hodnotou EU, aby bylo dosaženo 
kritického množství a snížení 
administrativní zátěže jak pro příjemce, 
tak pro Komisi. Kromě toho by se měly 
více využívat možnosti zjednodušeného 
vykazování nákladů (financování paušální 
částkou nebo pevnou sazbou), zejména při 
provádění programů mobility. Program by 
měl být jednotným kontaktním místem pro 
poskytovatele mikrofinancování 
zajišťujícím finanční prostředky na 
mikroúvěry, zvyšování způsobilosti
a technickou pomoc. A konečně, program 
by měl zajistit rozpočtovou flexibilitu 
vytvořením rezervy, která se má 
každoročně rozdělit v závislosti na 
prioritách politik.

a chudobě. Jeho provádění by se mělo 
racionalizovat a zjednodušit, zejména 
prostřednictvím souboru společných 
ustanovení, jež se týkají mimo jiné 
například společných obecných cílů, 
společné typologie opatření, jakož
i opatření v oblasti sledování a hodnocení. 
Program by se měl zaměřit na projekty
s jasnou přidanou hodnotou EU. Měl by 
stejnou měrou poskytovat podporu malým, 
středně velkým a velkým projektům. 
Program by měl podporovat vytváření
a rozvoj sítí a partnerství, aby bylo 
dosaženo kritického množství a snížení 
administrativní zátěže a zároveň byl 
umožněn přístup zúčastněným stranám, 
jako jsou malé nevládní organizace.
Kromě toho by se měly více využívat 
možnosti zjednodušeného vykazování 
nákladů (financování paušální částkou 
nebo pevnou sazbou), zejména při 
provádění programů mobility. Program by 
měl být jednotným kontaktním místem pro 
poskytovatele mikrofinancování 
zajišťujícím finanční prostředky na 
mikroúvěry, zvyšování způsobilosti
a technickou pomoc. A konečně, program 
by měl zajistit rozpočtovou flexibilitu 
vytvořením rezervy, která se má 
každoročně rozdělit v závislosti na 
prioritách politik společně stanovených 
Evropským parlamentem a Radou.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Unie má jedinečné předpoklady 
poskytnout celounijní platformu pro 
výměnu politik a vzájemné učení mezi 
členskými státy v oblasti zaměstnanosti
a sociálních věcí. Znalost politik 

(7) Unie má jedinečné předpoklady 
poskytnout celounijní platformu pro 
výměnu politik a vzájemné učení mezi 
členskými státy v oblasti zaměstnanosti, 
sociální ochrany a sociálního začlenění. 
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uplatňovaných v jiných zemích a jejich 
výsledků rozšiřuje škálu možností pro 
tvůrce politik, spouští vývoj nových politik
a podporuje vnitrostátní reformy.

Znalost politik uplatňovaných v jiných 
zemích a jejich výsledků rozšiřuje škálu 
možností pro tvůrce politik, a tím spouští 
vývoj nových politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Organizace občanské společnosti činné 
na různých úrovních mohou hrát důležitou 
úlohu při plnění cílů programu, a to svým 
zapojením do procesu tvorby politik
a svým přínosem k sociálním inovacím.

(9) Sociální partneři hrají v prosazování 
kvalitní zaměstnanosti a v boji proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě, a také
v boji proti krizi klíčovou roli a měli by být 
úzce zapojeni do všech činností, jejichž 
cílem je splnění cílů programu.
Organizace občanské společnosti činné na 
různých úrovních by měly být také 
schopny hrát důležitou úlohu při plnění 
cílů programu. Sociální partneři
a organizace občanské společnosti by se 
proto měli podílet na vytváření nových 
politik a na jejich hodnocení, testování
v praxi a šíření. Vysoce kvalitní 
partnerství by se měla vytvářet na všech 
úrovních politiky. Zásada partnerství by 
měl být posílena a rozšířena jako hlavní 
zásada do všech částí programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Unie usiluje o posílení sociálního 
rozměru globalizace tím, že na 
mezinárodní úrovni podporuje normy 
zajišťující slušné pracovní podmínky, a to 

(10) Unie usiluje o posílení sociálního 
rozměru globalizace tím, že nejen ve svých 
členských státech, ale i na mezinárodní 
úrovni podporuje normy zajišťující slušné 
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buď přímo ve vztahu k třetím zemím nebo 
nepřímo prostřednictvím spolupráce
s mezinárodními organizacemi. V souladu
s tím je nutno rozvíjet vhodné vztahy
s třetími zeměmi, které se programu 
neúčastní, s cílem přispět k dosažení jeho 
cílů, a to s ohledem na veškeré důležité 
dohody mezi těmito zeměmi a Unií. To 
může zahrnovat účast zástupců těchto 
třetích zemí na akcích společného zájmu 
(jako jsou například konference, pracovní 
setkání a semináře), které se konají
v zemích zapojených do programu. Kromě 
toho by se měla rozvíjet spolupráce
s mezinárodními organizacemi, zejména
s Mezinárodní organizací práce (MOP), 
Radou Evropy a Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), 
aby byl program prováděn takovým 
způsobem, který zohledňuje úlohu těchto 
organizací.

pracovní podmínky, a to buď přímo ve 
vztahu k třetím zemím nebo nepřímo 
prostřednictvím spolupráce
s mezinárodními organizacemi. V souladu
s tím je nutno rozvíjet vhodné vztahy
s třetími zeměmi, které se programu 
neúčastní, s cílem přispět k dosažení jeho 
cílů, a to s ohledem na veškeré důležité 
dohody mezi těmito zeměmi a Unií. To 
může zahrnovat účast zástupců těchto 
třetích zemí na akcích společného zájmu 
(jako jsou například konference, pracovní 
setkání a semináře), které se konají
v zemích zapojených do programu. Kromě 
toho by se měla rozvíjet spolupráce
s mezinárodními organizacemi, zejména
s Mezinárodní organizací práce (MOP)
a dalšími příslušnými orgány OSN, Radou 
Evropy a Organizací pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD), aby byl 
program prováděn takovým způsobem, 
který zohledňuje úlohu těchto organizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s články 45 a 46 Smlouvy 
obsahuje nařízení (EU) č. 492/2011 
ustanovení k dosažení volného pohybu 
pracovníků zajištěním úzké spolupráce 
mezi členskými státy a Komisí. Síť 
EURES by měla podporovat lepší 
fungování trhů práce usnadněním 
nadnárodní geografické mobility 
pracovníků, umožněním větší 
transparentnosti na trhu práce, zajištěním 
vyřizování nabídek volných pracovních 
míst a žádostí o zaměstnání a podporou 
činností v oblasti služeb týkajících se
náboru pracovníků, poradenství a vedení 
na národní i přeshraniční úrovni, a tím 

(11) V souladu s články 45 a 46 SFEU
obsahuje nařízení (EU) č. 492/2011 
ustanovení k dosažení volného pohybu 
pracovníků zajištěním úzké spolupráce 
mezi členskými státy a Komisí. Síť 
EURES by měla podporovat lepší 
fungování trhů práce usnadněním 
dobrovolné nadnárodní geografické 
mobility pracovníků, podporou služeb 
týkajících se poradenství, vedení
a umisťování mobilních pracovníků
a zaměstnavatelů na národní i přeshraniční 
úrovni, a tím přispívat k cílům strategie 
Evropa 2020. Komise sama by však
v žádném případě neměla působit jako 
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přispívat k cílům strategie Evropa 2020. služba zaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Cílené programy mobility by měly 
pouze podporovat činnosti, jejichž 
výsledkem jsou vysoce kvalitní 
zaměstnanost, která zajišťuje odpovídající
a důstojné platové ohodnocení a pracovní 
podmínky na základě kolektivních smluv 
nebo minimální mzdy. Měly by se dále 
podporovat základní činnosti sítě EURES, 
jako je poradenství a informování 
uchazečů o zaměstnání, a projekty, jako je 
přeshraniční partnerství EURES. Kromě 
toho je třeba věnovat zvláštní pozornost 
potenciálním negativním důsledkům 
cílené geografické mobility, pokud jde
o kvalifikované pracovníky, tj. problému, 
který je znám jako „odliv mozků“.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) V mnoha příhraničních regionech 
jsou přeshraniční partnerství EURES 
důležitým nástrojem při vytváření 
skutečného evropského trhu práce. Každé 
přeshraniční partnerství EURES zahrnuje 
alespoň dva členské státy nebo jeden 
členský stát a další zúčastněnou zemi,
a proto má jasnou horizontální povahu
a přidanou hodnotu na úrovni Unie. 
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Přeshraniční partnerství EURES by proto 
měla být nadále podporována 
horizontálními činnostmi Unie, které by 
mohly být doplňovány vnitrostátními 
zdroji nebo ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Hodnocení činnosti sítě EURES by 
mělo zohledňovat kvalitativní
a kvantitativní kritéria. Komise, členské 
státy a sociální partneři by proto měli 
vypracovat společné ukazatele
k posuzování kvality zaměstnanosti
a pracovních podmínek, pokud jde
o pracovní místa sítě EURES. Vzhledem
k tomu, že umístění odchozích pracovníků
v jednom členském státě znamená 
umístění příchozích pracovníků v jiném 
členském státě v závislosti na stále se 
měnící situaci na trhu práce
a souvisejících formách mobility, mělo by 
se hodnocení zaměřovat nejen na 
umisťování příchozích nebo odchozích 
pracovníků v jednotlivých zemích, ale 
především na souhrnné údaje na úrovni 
Evropské unie. Kromě toho výsledkem 
poradenství nemusí být vždy měřitelná 
mobilita nebo obsazení pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je 
jednou z hlavních překážek zakládání 
podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených 
trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států
v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se 
zvýšila nabídka mikrofinancování
a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce 
potřebují, a zejména nezaměstnaných
a ohrožených osob, které chtějí založit 
nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na 
základě samostatné výdělečné činnosti, ale 
nemají přístup k úvěrům. Jako první krok 
zřídily Evropský parlament a Rada v roce 
2010 nástroj mikrofinancování.

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je 
jednou z hlavních překážek zakládání 
podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených 
trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států
v této oblasti je nutno zintenzívnit, aby se 
zvýšila nabídka mikrofinancování
a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce 
potřebují, a zejména nezaměstnaných, žen
a ohrožených osob, které chtějí založit 
nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na 
základě samostatné výdělečné činnosti, ale 
nemají přístup k úvěrům. Jako první krok 
zřídily Evropský parlament a Rada v roce 
2010 nástroj mikrofinancování.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Lidé, kteří chtějí založit nebo dále 
rozvíjet mikropodnik, by měli mít možnost 
využívat instruktážní a školicí programy 
doprovázející podporu ve formě 
mikrofinancování.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Sociální podniky jsou úhelným 
kamenem evropského pluralitního sociálně 
tržního hospodářství. Mohou být hnací 
silou společenských změn tím, že nabízejí 

(16) Sociální podniky jsou úhelným 
kamenem evropského pluralitního sociálně 
tržního hospodářství. Mohou být hnací 
silou společenského pokroku tím, že 
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inovativní řešení, a tudíž významně 
přispívají k plnění cílů strategie Evropa 
2020. Program by měl zlepšit přístup 
sociálních podniků k finančním 
prostředkům, a tím přispět k iniciativě pro 
sociální podnikání, kterou Komise zavedla.

nabízejí inovativní řešení, a tudíž 
významně přispívají k plnění cílů strategie 
Evropa 2020. Program by měl zlepšit 
přístup sociálních podniků k finančním 
prostředkům, a tím přispět k iniciativě pro 
sociální podnikání, kterou Komise zavedla.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby se využily zkušenosti 
mezinárodních finančních institucí,
a zejména skupiny Evropské investiční 
banky, měla by Komise provádět opatření 
zahrnující mikrofinancování a sociální 
podnikání nepřímo, a to tím, že úkoly 
plnění rozpočtu svěří finančním institucím
v souladu s finančním nařízením. Použitím 
prostředků Unie se zvyšuje pákový efekt 
(tzn. získání dalších prostředků) od 
mezinárodních finančních institucí a jiných 
investorů, sjednocují přístupy, a tím se 
zlepšuje přístup k finančním prostředkům 
pro mikropodniky, včetně samostatně 
výdělečně činných osob a sociálních 
podniků. Příspěvek Unie tak napomáhá 
rozvoji nově vznikajícího sektoru 
sociálního podnikání a mikrofinančního 
trhu v Unii a podporuje přeshraniční 
aktivity.

(17) Aby se využily zkušenosti 
mezinárodních finančních institucí,
a zejména skupiny Evropské investiční 
banky, měla by Komise provádět opatření 
zahrnující mikrofinancování a sociální 
podnikání nepřímo, a to tím, že úkoly 
plnění rozpočtu svěří finančním institucím
v souladu s finančním nařízením. Použitím 
prostředků Unie se zvyšuje pákový efekt 
(tzn. získání dalších prostředků) od 
mezinárodních finančních institucí a jiných 
investorů, sjednocují přístupy, a tím se 
zlepšuje přístup k finančním prostředkům 
pro mikropodniky, včetně samostatně 
výdělečně činných osob a sociálních 
podniků. Příspěvek Unie tak napomáhá 
rozvoji nově vznikajícího sektoru 
sociálního podnikání a mikrofinančního 
trhu v Unii a podporuje přeshraniční 
aktivity. Opatření Unie by měla doplňovat 
využívání finančních nástrojů pro
mikrofinancování a sociální podnikání ze 
strany členských států. Subjekty, které 
budou mít na starost provádění opatření, 
by měly zajistit přidanou hodnotu
a zabránit dvojímu financování
z prostředků EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Podle článků 8 a 10 Smlouvy by měl 
program v rámci všech svých činností 
podporovat všeobecné zohlednění cílů 
spočívajících v rovnosti žen a mužů a 
v zákazu diskriminace. Mělo by se 
provádět pravidelné sledování a hodnocení 
za účelem posouzení způsobu, jakým jsou
v činnostech programu řešeny otázky 
rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace.

(18) Podle čl. 3 odst. 3 SEU a článku 8 
SFEU by měl program podporovat 
rovnost žen a mužů začleňováním 
hlediska rovnosti pohlaví do všech svých 
činností, popřípadě zvláštními opatřeními 
na podporu zaměstnanosti žen
a sociálního začleňování. Podle článku 10 
SFEU by měl program v rámci všech 
svých činností podporovat všeobecné 
zohlednění cílů spočívajících v zákazu 
diskriminace. Mělo by se provádět 
pravidelné sledování a hodnocení za 
účelem posouzení způsobu, jakým jsou
v činnostech programu řešeny otázky 
rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Program Společenství pro 
zaměstnanost a sociální solidaritu –
Progress (program Progress) obsahoval 
oddíly Boj proti diskriminaci
a rozmanitost a Rovnost žen a mužů, které 
mají pokračovat a dále se rozvíjet v rámci 
programu Práva a občanství. Hodnocení 
programu Progress v polovině období dále 
zdůraznilo potřebu většího úsilí a nových 
iniciativ, pokud jde o rovnost a zákaz 
diskriminace. Je proto nanejvýš důležité, 
aby byl na tyto otázky kladen velký důraz 
ve všech příslušných iniciativách
a činnostech spadajících do tohoto 
programu. Rovnost a zákaz diskriminace 
nejsou jen právními otázkami, ale 
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zásadními výzvami pro společnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Podle článku 9 Smlouvy by měl 
program zajistit, aby byly při definování
a provádění politik a činností Unie 
zohledněny požadavky související
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zaručením přiměřené sociální ochrany
a bojem proti sociálnímu vyloučení.

(19) Podle článku 9 SFEU a cílů strategie 
Evropa 2020 by měl program přispět
k zajištění vysoké úrovně vysoce kvalitní
zaměstnanosti, k zaručení přiměřené 
sociální ochrany a k boji proti chudobě
a sociálnímu vyloučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Tento program by měl doplňovat 
jiné programy Unie a současně uznávat, 
že každý z nástrojů by měl fungovat
v souladu se svými vlastními specifickými 
postupy. Tytéž způsobilé náklady by tedy 
neměly být financovány duplicitně.
V zájmu dosažení přidané hodnoty
a výrazného vlivu unijního financování by 
měla vzniknout úzká součinnost mezi 
programem, ostatními programy Unie
a strukturálními fondy, zejména ESF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby se posílila účinnost všeobecné 
komunikace s veřejností, jakož
i provázanost komunikačních činností 
vyvíjených z podnětu Komise, přispějí 
prostředky přidělené na informační
a komunikační činnosti v rámci tohoto 
nařízení rovněž na horizontální 
komunikaci týkající se politických priorit
Evropské unie, souvisejí-li s všeobecnými 
cíli tohoto nařízení.

(20) Aby se posílila účinnost všeobecné 
komunikace s veřejností, jakož
i provázanost komunikačních činností 
vyvíjených z podnětu Komise, přispějí 
prostředky přidělené na informační
a komunikační činnosti v rámci tohoto 
nařízení rovněž na poskytování informací
o politických prioritách Evropské unie, 
souvisejí-li s všeobecnými cíli tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Program by měl být monitorován, 
hodnocen a v případě potřeby upraven 
nebo změněn.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Aby byla zajištěna odpovídající 
reakce na změněné potřeby a související 
politické priority po celou dobu trvání 
programu, měla by být pravomoc přijímat 
akty přenesena na Komisi, pokud jde
o každoroční přidělování finančních 
prostředků na osy programu, a to
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s využitím 5% rezervy, a jednotlivým 
oddílům v rámci os. Je mimořádně 
důležité, aby Komise během svých 
přípravných prací prováděla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Prováděcí pravomoci by měly být 
svěřeny Komisi, aby byla zajištěna 
existence jednotných podmínek pro 
provádění opatření v rámci os programu 
týkajících se sítě EURES
a mikrofinancování a sociálního 
podnikání.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Prováděcí pravomoci související
s činnostmi prováděnými v rámci osy 
týkající se programu Progress by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí,

(25) Prováděcí pravomoci by měly být 
svěřeny Komisi s cílem zajistit jednotné 
podmínky pro provádění tohoto nařízení. 
Tyto pravomoci by měly být vykonávány
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
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prováděcích pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Pokud jde o provádění, 
monitorování a hodnocení programu, měl 
by být Komisi nápomocen strategický 
poradní sbor, kterému předsedá Komise
a který se skládá ze zástupců členských 
států a dalších zúčastněných zemí, 
odborových organizací a organizací 
zaměstnavatelů a občanské společnosti, 
jež jsou organizovány na úrovni Unie
a jsou přímo či nepřímo zapojeny do 
provádění činností programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje program 
Evropské unie pro sociální změny
a inovace (dále jen „program“), jehož 
cílem je přispívat k provádění strategie 
Evropa 2020, jejích hlavních cílů
a integrovaných hlavních směrů 
poskytováním finanční podpory na cíle 
Evropské unie, pokud jde o podporu 
vysoké úrovně zaměstnanosti, zaručení 
přiměřené sociální ochrany, boj proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě
a zlepšování pracovních podmínek.

1. Tímto nařízením se zřizuje program 
Evropské unie pro sociální pokrok
a zaměstnanost (dále jen „program“), 
jehož cílem je přispívat k provádění 
strategie Evropa 2020, jejích hlavních cílů, 
stěžejních iniciativ a integrovaných 
hlavních směrů poskytováním finanční 
podpory na cíle Evropské unie, pokud jde
o podporu vysoké úrovně vysoce kvalitní
zaměstnanosti, zaručení přiměřené
a důstojné sociální ochrany, boj proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě
a zlepšování pracovních podmínek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) se „sociálním podnikem“ rozumí 
podnik, jehož hlavním cílem je dosahovat 
sociálního dopadu, spíše než vytvářet zisk 
pro vlastníky a zúčastněné subjekty. Působí 
na trhu prostřednictvím výroby zboží
a služeb podnikatelským a inovativním 
způsobem a přebytky používá zejména
k dosahování sociálních cílů. Je řízen 
odpovědným a transparentním způsobem, 
zejména prostřednictvím zapojení 
zaměstnanců, zákazníků a zúčastněných 
subjektů dotčených jeho podnikatelskou 
činností.

(a) se „sociálním podnikem“ rozumí 
podnik, jehož hlavním záměrem je 
dosahovat sociálních cílů, spíše než 
vytvářet zisk pro vlastníky, členy
a zúčastněné subjekty. Působí na trhu 
prostřednictvím výroby zboží a služeb 
podnikatelským a inovativním způsobem
a přebytky reinvestuje zejména k dalšímu 
podporování svých sociálních cílů. Je řízen 
odpovědným a transparentním způsobem, 
zejména prostřednictvím zapojení 
zaměstnanců, zákazníků a zúčastněných 
subjektů dotčených jeho podnikatelskou 
činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) „Sociální inovací“ se rozumí nové 
zásahy, které jsou sociální z hlediska 
jejich cílů i prostředků, a zajišťují 
efektivnější, účinnější, udržitelnější nebo 
náležité reakce na sociální potřeby, které 
nejsou uspokojeny nebo jsou uspokojeny 
nedostatečně, pokud jde o boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, podporu 
vysoké úrovně vysoce kvalitní 
zaměstnanosti a důstojné práce, zaručení 
přiměřené sociální ochrany předcházející 
chudobě, a zlepšení pracovních podmínek,
a tím přispívají k sociálnímu pokroku. 
Sociální inovace musí být podložena 
důkazy a zlepšovat kvalitu života a práce. 
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Nesmí být posuzována především na 
základě ekonomických kritérií, ale na 
základě její přidané hodnoty pro 
společnost jako celek.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(db) „Experimentováním v oblasti sociální 
politiky“ se rozumí projektové testování 
sociálních inovací v praxi k získání 
důkazů o jejich efektivnosti
a proveditelnosti, např. časově omezené 
projekty zahrnující mnoho různých aktérů 
všech velikostí. 
Výsledky těchto experimentů pomáhají 
určit, zda a za jakých podmínek lze 
sociální inovace provádět v širším 
měřítku. Experimentování v oblasti 
sociální politiky se zaměřuje na zlepšení 
života příjemců poskytováním 
přizpůsobených služeb nebo výrobků. To 
vyžaduje dlouhodobé a udržitelné 
financování pilotních projektů, 
monitorování a hodnocení,a také přímé 
zapojení zainteresovaných stran
a příjemců.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) osa týkající se programu Progress, která 
přispívá k vypracování, provádění, 
sledování a hodnocení politiky Unie

a) osa týkající se programu Progress, která 
přispívá k vypracování, provádění, 
sledování a hodnocení politiky Unie
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v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí
a právních předpisů upravujících pracovní 
podmínky a podporuje tvorbu politik
a provádění inovací podložených fakty ve 
spolupráci se sociálními partnery, 
organizacemi občanské společnosti
a dalšími zúčastněnými stranami;

v oblasti zaměstnanosti, pracovních
podmínek, sociální ochrany, sociálního 
začlenění, boje proti chudobě a právních 
předpisů v těchto oblastech a podporuje 
tvorbu politik a dosahování sociálního 
pokroku podložených fakty ve spolupráci 
se sociálními partnery, organizacemi 
občanské společnosti a veřejnými orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) osa týkající se sítě EURES, která 
podporuje činnosti prováděné sítí EURES,
tj. specializované služby určené členskými 
státy EHP a Švýcarskou konfederací spolu
s dalšími zúčastněnými stranami, za 
účelem rozvoje výměny a šíření informací
a dalších forem spolupráce na podporu 
geografické mobility pracovníků;

b) osa týkající se sítě EURES, která 
podporuje činnosti prováděné sítí EURES 
spolu se sociálními partnery a dalšími 
zúčastněnými stranami za účelem rozvoje 
výměny a šíření informací a dalších forem 
spolupráce, jako jsou přeshraniční 
partnerství, individuální poradenství
a informace pro uchazeče o zaměstnání, 
mobilní pracovníky a zaměstnavatele, na 
podporu dobrovolné geografické mobility 
pracovníků na spravedlivém základě a 
s cílem přispět k vysoké úrovni vysoce 
kvalitní zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) osa týkající se mikrofinancování
a sociálního podnikání, která usnadňuje 
přístup k finančním prostředkům pro 
podnikatele, zejména ty, kteří jsou nejvíce 
vzdáleni od trhu práce, a pro sociální 

c) osa týkající se mikrofinancování
a sociálního podnikání, která usnadňuje 
přístup k finančním prostředkům a zvyšuje 
jejich dostupnost pro potenciální
podnikatele, zejména nezaměstnané, 
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podniky. sociálně vyloučené a zranitelné osoby,
a pro stávající mikropodniky a sociální 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Společná ustanovení článků 1 až 14 se 
vztahují na všechny tři osy uvedené
v odst. 1 písm. a), b) a c), přičemž na 
každý z nich se rovněž vztahují zvláštní 
ustanovení.

2. Společná ustanovení článků 1 až 14,
a případně přenesené a prováděcí 
pravomoci a závěrečná ustanovení 
uvedená v článcích 26a až 29 se vztahují 
na všechny tři osy uvedené v odst. 1 
písm. a), b) a c), přičemž na každý z nich 
se rovněž vztahují zvláštní ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) posilovat vlastní odpovědnost hlavních 
unijních a vnitrostátních tvůrců politik, 
jakož i ostatních zúčastněných stran za 
dosahování cílů Unie v oblasti 
zaměstnanosti, v sociální oblasti a v oblasti
pracovních podmínek, aby došlo k realizaci 
konkrétních a koordinovaných opatření na 
úrovni Unie i jednotlivých členských států;

(a) posilovat vlastní odpovědnost hlavních 
unijních a vnitrostátních tvůrců politik, 
sociálních partnerů, jakož i organizací 
občanské společnosti a veřejných orgánů 
za dosahování cílů Unie v oblasti 
zaměstnanosti, sociální ochrany
a sociálního začlenění, boje proti chudobě
a zlepšování pracovních podmínek, aby 
byly splněny sociální cíle strategie Evropa 
2020 a došlo k realizaci konkrétních
a koordinovaných opatření na úrovni Unie
i jednotlivých členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podporovat vypracování přiměřených, 
dostupných a účinných systémů sociální 
ochrany a trhů práce a usnadnit reformu 
politiky podporou řádné správy věcí 
veřejných, vzájemného učení a sociálních 
inovací;

(b) podporovat vypracování přiměřených, 
důstojných, dostupných a účinných 
systémů sociální ochrany a trhů práce
s cílem zajistit sociální začlenění
a vysokou úroveň vysoce kvalitní 
zaměstnanosti, a případně usnadnit 
reformu politiky podporou účasti všech 
zúčastněných stran, včetně nevládních 
organizací a lidí postižených chudobou
a sociálním vyloučením, a podporou řádné 
správy věcí veřejných, vzájemného učení
a sociálních inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) podporovat geografickou mobilitu 
pracovníků a zvýšit pracovní příležitosti 
rozvíjením trhů práce v Unii, které jsou 
otevřené a přístupné všem;

d) podporovat dobrovolnou geografickou
mobilitu pracovníků na spravedlivém 
základě a zvýšit pracovní příležitosti 
rozvíjením vysoce kvalitních trhů práce
v Unii, které jsou otevřené a přístupné 
všem;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) podporovat zaměstnanost a sociální 
začlenění zvyšováním dostupnosti

(e) podporovat zaměstnanost a sociální 
začlenění zvyšováním dostupnosti
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a přístupnosti mikrofinancování pro 
ohrožené skupiny a mikropodniky
a zlepšením přístupu sociálních podniků
k finančním prostředkům.

a přístupnosti mikrofinancování pro 
nezaměstnané, sociálně vyloučené
a ohrožené osoby, které chtějí založit 
mikropodnik, a pro stávající mikropodniky
a zlepšením přístupu sociálních podniků
k finančním prostředkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) bojovat proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení podporou činností sociálních 
partnerů, nevládních organizací, 
sociálních podniků a veřejných orgánů se 
zaměřením zejména na sociální inovace
a experimentování v sociální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(eb) zlepšovat znalosti a chápání situace 
převládající v členských státech a v jiných 
účastnících se zemích prostřednictvím 
analýzy, hodnocení a důkladného 
monitorování politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při sledování těchto cílů se program 
snaží:

2. Při sledování těchto cílů program:

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podporovat rovnost žen a mužů
a bojovat proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace;

(a) podporuje rovnost žen a mužů 
uplatňováním hlediska rovnosti pohlaví, 
prováděním pozitivních činností na její 
podporu a bojem proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasového nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zajistit, aby byly při definování
a provádění politik a činností Unie 
zohledněny požadavky související
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zaručením přiměřené sociální ochrany
a bojem proti sociálnímu vyloučení.

(b) podporuje vysokou úroveň vysoce 
kvalitní zaměstnanosti, zaručuje 
přiměřenou a důstojnou sociální ochranu
a bojuje proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Zásada partnerství

Aby bylo zajištěno, že program vyhovuje 
potřebám a požadavkům příjemců, a 
s cílem podpořit řádnou správu věcí 
veřejných, vzájemné učení a sociální 
inovace, Komise a členské státy uplatňují 
zásadu partnerství během celého průběhu 
programu. Za tímto účelem Komise
a členské státy zajistí pravidelné 
konzultace se sociálními partnery
a organizacemi občanské společnosti, 
které se přímo nebo nepřímo podílejí na 
provádění činností programu, a jejich 
zapojení do rozhodování o vývoji, 
monitorování provádění a hodnocení 
programu a jeho os.
Na účinné uplatňování zásady partnerství
a na činnosti zaměřené na zvyšování 
způsobilosti a kompetence sociálních 
partnerů a občanských společností, které 
jsou přímo nebo nepřímo zapojeny do 
provádění činností programu, jsou 
přiděleny finanční prostředky v dostatečné 
výši.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční prostředky vyčleněné pro 
provádění programu v období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020 činí 958,19 
milionu EUR.

1. Finanční prostředky vyčleněné pro 
provádění programu v období od 1. ledna 
2014 do 31. prosince 2020 činí [1.006,10 
milionu EUR].
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Or. en

Odůvodnění

Celkové finanční krytí se zvýšilo o 5 %, což je v souladu s usnesením EP ze dne 8. června 
2011 o „Investování do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“ (zpráva výboru SURE). Finanční krytí 
uvedené v legislativním návrhu je však třeba považovat za orientační a bude s konečnou 
platností stanoveno až na základě dohody o VFR na období 2014–2020.

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 60 % na osu týkající se programu 
Progress, z čehož nejméně 17 % se 
přiděluje na podporu sociálního
experimentování jakožto metody pro 
testování a hodnocení inovativních řešení
s cílem zvětšit rozsah jejich využívání;

(a) 56 % na osu týkající se programu 
Progress, z čehož nejméně 50 % se 
přiděluje na sociální ochranu, sociální 
začlenění a snížení chudoby a jejímu 
předcházení a nejméně 10 % na boj proti 
nezaměstnanosti mladých; nejméně 25 % 
rozpočtu na tuto osu je věnováno na 
podporu experimentování v oblasti 
sociální politiky; finanční prostředky jsou 
stejnou měrou k dispozici pro malé, 
střední a velké projekty; 

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 15 % na osu týkající se sítě EURES; (b) 19 % na osu týkající se sítě EURES,
z níž se nejméně 40 % je určeno na cílené 
programy mobility, nejméně 20 % na 
přeshraniční partnerství a nejméně 15 % 
na školení a kvalifikaci zaměstnanců sítě 
EURES;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) 20 % na osu týkající se 
mikrofinancování a sociálního podnikání.

(c) 20 % na osu týkající se 
mikrofinancování a sociálního podnikání,
z nichž nejméně 45 % je vyčleněno na 
mikrofinancování a nejméně 45  na 
sociální podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zbývajících 5 % se každoročně rozdělí 
mezi jednotlivé osy podle priorit politik.

Zbývajících 5 % se každoročně rozdělí 
mezi jednotlivé osy podle priorit politik 
společně stanovených Evropským 
parlamentem a Radou na návrh Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 5. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komise v souladu
s článkem 26a týkajícím se každoročního 
přidělení prostředků na osy programu,
a to s využitím 5% rezervy, a na jednotlivé 
oddíly každé osy, přičemž jsou řádně 
zohledněny priority politiky v oblastech 
spadajících do tohoto programu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Maximálně 2 % finančního krytí
uvedeného v odstavci 1 je přiděleno na 
provádění programu, aby byly pokryty 
například výdaje spojené s technickou 
nebo správní pomocí, překlady, 
výběrovými řízeními, schůzkami
odborníků a komunikací ke vzájemnému 
prospěchu Komise a příjemců.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) shromažďování údajů a statistických 
informací, jakož i tvorba společných 
metodik, třídění, ukazatelů a referenčních 
kritérií;

(a) shromažďování údajů a statistických 
informací se zohledněním kvalitativních
i kvantitativních kritérií, jakož i tvorba 
společných metodik, třídění, ukazatelů
a referenčních kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) průzkumy, studie, analýzy a zprávy, 
mimo jiné prostřednictvím financování sítí 

(b) průzkumy, studie, analýzy a zprávy, 
mimo jiné prostřednictvím financování sítí



PE483.795v01-00 32/67 PR\894606CS.doc

CS

odborníků; a zpracování odborných posudků na 
tematické priority;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) hodnocení a posouzení dopadů; (c) kvalitativní a kvantitativní hodnocení
a posouzení dopadů, včetně činností 
nutných k převedení osvědčených postupů
a experimentování do praktické sociální 
politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) sledování pokroku v členských 
státech a ostatních zúčastněných zemích, 
pokud jde o klíčové priority v oblasti 
zaměstnanosti, sociální ochrany, 
sociálního začlenění a boje proti chudobě
v souladu s cíli strategie Evropa 2020
a zlepšování pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) příprava a realizace sociálního (e) příprava a realizace experimentování
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experimentování jakožto metody pro 
testování a hodnocení inovativních řešení
s cílem zvětšit rozsah jejich využívání;

v oblasti sociální politiky jakožto metody 
pro testování a hodnocení inovativních 
řešení s cílem zvětšit rozsah jejich 
využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výměna a šíření osvědčených postupů, 
inovačních přístupů a zkušeností, 
provádění vzájemných hodnocení, 
srovnávání účinnosti a vzájemné učení na 
evropské úrovni;

(a) Cílené a strategické výměny a šíření 
osvědčených postupů, inovačních přístupů
a zkušeností, provádění vzájemných 
hodnocení, srovnávání účinnosti
a vzájemné učení na evropské úrovni mezi 
tvůrce politiky a jiné zúčastněné strany
s cílem zvýšit znalosti a učinit pokrok
v plnění cílů Evropské unie, pokud jde
o prosazování vysoké úrovně kvality 
zaměstnanosti, zaručení přiměřené
a důstojné sociální ochrany, boj proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě
a zlepšení pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) Podpora aktivního zapojení všech 
dalších významných aktérů v návaznosti 
na již schválené priority Unie, jako je 
aktivní začleňování, boj proti 
bezdomovectví a vyloučení v oblasti 
bydlení, chudobě dětí, energetické 
chudobě a bídě mezi migranty a etnickými 
menšinami.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zvyšováním způsobilosti státní správy
a specializovaných služeb, jež zodpovídají 
za podporu geografické mobility, určených 
členskými státy a poskytovateli
mikroúvěrů;

(b) zvyšováním způsobilosti státní správy
a specializovaných služeb, jež zodpovídají 
za podporu geografické mobility, určených 
členskými státy a způsobilosti 
poskytovatelů mikroúvěrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) zvyšováním způsobilosti organizací 
sociálních partnerů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bb) náklady na zvyšování způsobilosti
a provozní náklady přeshraničních 
partnerství EURES;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) vytvářením sítí mezi specializovanými 
orgány, celostátními, regionálními
a místními orgány a službami 
zaměstnanosti na evropské úrovni;

(d) vytvářením sítí mezi specializovanými 
orgány, celostátními, regionálními
a místními orgány a veřejnými službami 
zaměstnanosti na evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) financováním středisek pro sledování 
na evropské úrovni;

(e) financováním meziregionálních
a přeshraničních středisek pro sledování
na evropské úrovni, včetně klíčových 
tematických priorit;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Opatření na podporu spravedlivé
mobility občanů v rámci Unie:

(a) Informace a poradenství pro uchazeče
o zaměstnání, mobilní pracovníky
a zaměstnavatele;
(b) Rozvoj vícejazyčné digitální platformy 
pro vyřizování nabídek volných 
pracovních míst a žádostí o zaměstnání
a cílené programy mobility k obsazení 
volných pracovních míst tam, kde byly 
zjištěny nedostatky na trhu práce, nebo na 
pomoc určitým skupinám pracovníků, 
například mladým lidem.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí, aby činnosti prováděné v rámci 
programu byly v souladu s dalšími 
opatřeními Unie, zejména v rámci 
Evropského sociálního fondu (ESF) a 
v takových oblastech, jako jsou sociální 
dialog, spravedlnost a základní práva, 
vzdělávání, odborná příprava a politika 
týkající se mládeže, výzkum a inovace,
podnikání, zdraví, rozšíření a vnější 
vztahy a obecná hospodářská politika,
a aby tato opatření vhodně doplňovaly.

1. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí, aby činnosti prováděné v rámci 
programu byly v souladu s dalšími 
opatřeními Unie, zejména v rámci 
Evropského sociálního fondu (ESF), 
Evropského fondu regionálního rozvoje 
(ERDF), programu Horizont 2020 pro 
výzkum a inovace, programu pro 
konkurenceschopnost podniků a malých
a středních podniků, a také pokud jde
o uplatňování principu partnerství
a zapojení sociálních partnerů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tento program doplňuje jiné 
programy Unie a zároveň uznává, že 
každý nástroj funguje v souladu se svými 
vlastními specifickými postupy. U týchž
způsobilých nákladů nesmí docházet
k dvojímu financování a mezi programem, 
jinými evropskými programy
a strukturálními fondy, zejména ESF, se 
vytváří úzká součinnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Tyto činnosti jsou v souladu s dalšími 
opatřeními Unie v takových oblastech, 
jako jsou sociální dialog, spravedlnost
a základní práva, boj proti diskriminaci, 
rovnost pohlaví, vzdělávání, odborná 
příprava a politika týkající se mládeže, 
výzkum a inovace, podnikání, zdraví, 
rozšíření a vnější vztahy a obecná 
hospodářská politika, a tato opatření 
doplňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise naváže veškeré potřebné vztahy
s výbory zabývajícími se politikami, 
nástroji a opatřeními souvisejícími
s programem, aby bylo zajištěno jejich 
pravidelné a řádné informování o pokroku
v provádění programu.

Komise naváže nezbytné spojení
s Výborem pro zaměstnanost, Výborem 
pro sociální ochranu a Poradním výborem 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
a Poradním výborem pro volný pohyb 
pracovníků, aby bylo zajištěno jejich 
pravidelné a řádné konzultování
a informování o pokroku v provádění 
programu.

Komise rovněž informuje ostatní výbory, 
které se zabývají politikami, nástroji
a opatřeními souvisejícími s programem. 
Komise případně naváže pravidelnou
a strukturovanou spolupráci mezi 
strategickým poradním výborem 
uvedeným v článku 26d, výborem 
uvedeným v článku 26f a výbory pro 
sledování zřízenými pro jiné příslušné 
politiky, nástroje a akce.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 10. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise a členské státy zajistí, aby 
informační a komunikační činnosti 
vztahující se k programu více zviditelnily
a přiblížily občanům osy tohoto programu 
– Progress, EURES a mikrofinancování.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komunikační činnosti musí rovněž 
přispívat k horizontální komunikaci
týkající se politických priorit Evropské 
unie, souvisejí-li s všeobecnými cíli tohoto 
nařízení.

2. Komunikační činnosti musí rovněž 
poskytovat informace týkající se 
politických priorit Evropské unie, 
souvisejí-li s všeobecnými cíli tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem pravidelného sledování 
programu a provádění případných 
nezbytných úprav priorit svých politik
a finančních priorit vypracovává Komise 
každé dva roky kontrolní zprávy a zasílá je 
Evropskému parlamentu a Radě. Tyto 
zprávy pokrývají výsledky programu a to, 
do jaké míry byly prostřednictvím jeho 
činností řešeny otázky rovnosti žen a mužů
a zákazu diskriminace, včetně 
problematiky přístupnosti.

Za účelem pravidelného sledování 
programu a provádění případných 
nezbytných úprav priorit svých politik
a finančních priorit vypracovává Komise 
kvalitativní a kvantitativní výroční
kontrolní zprávy a zasílá je Evropskému 
parlamentu a Radě. Tyto zprávy jsou také 
předávány pro informaci Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, 
Výboru regionů a sociálním partnerům. 
Výroční kontrolní zprávy pokrývají 
výsledky programu a obsahují informace
o dopadu a udržitelnosti jeho os, případně 
včetně celkového počtu lidí, kterým byla 
poskytnuta pomoc, umístění nebo kteří 
jsou stále zaměstnáni, a také
o mikropodnicích a sociálních podnicích, 
které na konci období podpory stále 
vyvíjely činnost, a informace
o kompatibilitě s jinými finančními 
nástroji Unie, zejména ESF. Tyto výroční 
kontrolní zprávy pokrývají také to, do jaké 
míry byly prostřednictvím jeho činností 
řešeny otázky rovnosti žen a mužů
a zákazu diskriminace, včetně 
problematiky přístupnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 14. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud některé hodnocení prováděné 
podle článku 19 rozhodnutí č. 
1672/2006/ES nebo v článku 9 rozhodnutí 
č. 283/2010/EU nebo hodnocení uvedené
v odstavci 1 tohoto článku zjistí závažné 
nedostatky programu, Komise zváží 
předložení návrhu Evropskému 
parlamentu a Radě, včetně příslušných 
změn v programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Před každým návrhem na prodloužení 
programu po roce 2020 Komise předloží 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů hodnocení 
silných a slabých stránek koncepce 
programu na období 2014 až 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Hlava II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní ustanovení Ustanovení týkající se jednotlivých os 
programu.
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Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 a
Tematické oddíly

Osa týkající se programu Progress 
zahrnuje následující tematické oddíly:
a) zaměstnanost,
b) sociální ochrana, sociální začlenění
a snížení a prevence chudoby;
c) pracovní podmínky,
d) experimentování v oblasti sociální 
politiky, a to jako průřezový oddíl.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vytvářet a šířit kvalitní srovnávací 
analytické znalosti cílem zajistit, aby 
politika zaměstnanosti a sociální politika
Unie a její právní předpisy upravující 
pracovní podmínky byly založeny na 
správných podkladech a odpovídaly 
potřebám, problémům a podmínkám
v jednotlivých členských státech
a ostatních zúčastněných zemích;

(a) vytvářet a šířit kvalitní srovnávací 
analytické znalosti cílem zajistit, aby 
politika Unie v oblasti zaměstnanosti, 
pracovních podmínek, sociální ochrany, 
sociálního začlenění a boje proti chudobě
a aby její právní předpisy v těchto 
oblastech byly založeny na správných 
podkladech a odpovídaly potřebám lidí, 
sociálním problémům a sociálním
podmínkám v jednotlivých členských 
státech a ostatních zúčastněných zemích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) usnadňovat účinné sdílení informací 
podporující začlenění, vzájemné učení
a dialog o politice zaměstnanosti a sociální 
politice Unie a právních předpisech 
upravujících pracovní podmínky na unijní, 
vnitrostátní a mezinárodní úrovni s cílem 
pomoci členským státům a dalším 
zúčastněným zemím při tvorbě jejich 
politik a při uplatňování práva Unie;

(b) usnadňovat účinné sdílení informací 
podporující začlenění, vzájemné učení
a dialog, a to v rámci evropské strategie 
zaměstnanosti a otevřené metody 
koordinace v oblasti sociální ochrany
a začlenění a prostřednictvím vytváření 
sítí mezi specializovanými orgány, včetně 
sociálních partnerů, v souvislosti
s politikou Unie v oblasti zaměstnanosti, 
pracovních podmínek, sociální ochrany, 
sociálního začlenění a boje proti chudobě
i s právními předpisy v těchto oblastech na 
unijní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni
s cílem pomoci členským státům a dalším 
zúčastněným zemím při tvorbě jejich 
politik a při uplatňování práva Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) poskytovat tvůrcům politik finanční 
podporu pro testování reforem sociální 
politiky a politiky trhu práce, zvyšovat 
způsobilost hlavních aktérů navrhovat
a provádět sociální experimentování
a zpřístupňovat důležité znalosti
a zkušenosti;

(c) v případě potřeby poskytovat tvůrcům 
politik finanční podporu pro testování 
reforem sociální politiky a politiky trhu 
práce s cílem zajistit přiměřenou
a důstojnou sociální ochranu, sociální 
začlenění, snížení chudoby, vysokou 
úroveň vysoce kvalitní zaměstnanosti
a lepší pracovní podmínky, zvyšovat 
způsobilost hlavních aktérů navrhovat
a provádět experimentování v oblasti 
sociální politiky a zpřístupňovat důležité 
znalosti a zkušenosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) poskytovat unijním a vnitrostátním 
organizacím finanční podporu, aby mohly 
zvyšovat svou způsobilost vypracovávat, 
propagovat a podporovat provádění 
politiky zaměstnanosti a sociální politiky
Unie a jejích právních předpisů 
upravujících pracovní podmínky.

(d) poskytovat unijním, vnitrostátním
a regionálním organizacím finanční 
podporu, aby mohly zvyšovat svou 
způsobilost vypracovávat, propagovat
a podporovat provádění politiky Unie
v oblasti zaměstnanosti, pracovních 
podmínek, sociální ochrany, sociálního 
začlenění a boje proti chudobě i právních 
předpisů v těchto oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) služby zaměstnanosti; (b) veřejné služby zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) nevládní organizace, zejména ty, které 
jsou zřízeny na úrovni Unie;

(e) nevládní organizace na všech 
politických úrovních;

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely provádění programu Komise 
naváže spolupráci s Evropskou nadací 
odborného vzdělávání, Evropským 
střediskem pro rozvoj odborného 
vzdělávání, Evropskou agenturou pro 
bezpečnost a zdraví při práci a 
s Evropskou nadací pro zlepšení životních
a pracovních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může spolupracovat
s mezinárodními organizacemi, zejména
s Radou Evropy, OECD, MOP a Světovou 
bankou.

3. Komise může spolupracovat
s mezinárodními organizacemi, zejména
s Radou Evropy, OECD, MOP a jinými 
orgány OSN a se Světovou bankou.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Prováděcí pravomoci svěřené Komisi
1. Opatření, jež souvisejí s níže uvedenými 
body a jež jsou nezbytná pro provádění 
osy týkající se programu Progress, se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 18 odst. 3:
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a) víceleté plány práce, které stanoví 
střednědobé priority politik a finanční 
priority;
b) roční plány práce, včetně kritérií pro 
výběr příjemců po zveřejnění výzev
k podávání návrhů.
2. Všechna ostatní opatření nezbytná
k provádění osy týkající se programu 
Progress se přijímají v souladu
s poradním postupem podle čl. 18 odst. 2.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k článku 26e)

Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 vypouští se
Výbor
1. Komisi je nápomocen výbor. Jedná se
o výbor ve smyslu nařízení (EU) 
č 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 4 nařízení (EU) 
č. 182/2011.
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k článku 26f.)

Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Článek 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se
Přechodná opatření
Opatření zahájená do 1. ledna 2014 na 
základě rozhodnutí č. 1672/2006/ES (v 
rámci oddílů 1, 2 a 3 podle článku 3 
uvedeného rozhodnutí) se i nadále řídí 
uvedeným rozhodnutím. Pokud jde o tato 
opatření, výbor podle článku 13 
uvedeného rozhodnutí se nahrazuje 
výborem podle článku 18 tohoto nařízení.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k článku 26g.)

Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Tematické oddíly

Osa týkající se sítě EURES zahrnuje 
následující tematické oddíly:
a) informační služby, poradenství
a zprostředkování zaměstnání určené 
mobilním pracovníkům
a zaměstnavatelům;
b) cílené programy mobility;
c) nadnárodní, sektorová a přeshraniční 
spolupráce;
d) hodnocení činnosti a umístění, a to 
jako průřezový oddíl.

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zajistit, aby volná pracovní místa, 
žádosti o zaměstnání a všechny související 
informace byly pro potenciální žadatele
a zaměstnavatele transparentní; toho bude 
dosaženo prostřednictvím jejich výměny
a šíření na nadnárodní, meziregionální
a přeshraniční úrovni za použití 
standardních forem interoperability;

(a) zajistit, aby informace a poradenství 
týkající se volných pracovních míst, 
žádostí o zaměstnání a všech souvisejících 
informací, jako například životních
a pracovních podmínek včetně platné 
legislativy v oblasti sociálních věcí, 
pracovního práva a kolektivních smluv
i příležitostí k získaní nových dovedností, 
byly pro potenciální žadatele
a zaměstnavatele transparentní; toho bude 
dosaženo prostřednictvím jejich výměny
a šíření na nadnárodní, meziregionální
a přeshraniční úrovni i poskytováním 
poradenství jednotlivcům;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) rozvíjet služby pro nábor a umísťování 
pracovníků do zaměstnání prostřednictvím 
vyřizování nabídek volných pracovních 
míst a žádostí o zaměstnání na evropské 
úrovni; toto se vztahuje na všechny fáze 
umísťování pracovníků od přípravy před 
nástupem do zaměstnání až po následnou 
pomoc po umístění do zaměstnání s cílem 
zajistit úspěšné začlenění žadatele do trhu 
práce; tyto služby zahrnují cílené programy 
mobility k obsazení volných pracovních 
míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu 
práce, a/nebo na pomoc určitým skupinám 
pracovníků, například mladým lidem.

(b) rozvíjet služby pro nábor a umísťování 
pracovníků do vysoce kvalitního 
zaměstnání prostřednictvím vyřizování 
nabídek volných pracovních míst a žádostí
o zaměstnání na evropské úrovni; toto se 
vztahuje na všechny fáze umísťování 
pracovníků od přípravy před nástupem do 
zaměstnání až po následnou pomoc po 
umístění do zaměstnání s cílem zajistit 
úspěšné začlenění žadatele do trhu práce; 
tyto služby zahrnují cílené programy
mobility k obsazení volných pracovních 
míst tam, kde byly zjištěny nedostatky trhu 
práce, a/nebo na pomoc určitým skupinám 
pracovníků, například mladým lidem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20a
Specifické činnosti

Kromě druhů činnosti stanovených
v článku 6 může osa týkající se sítě 
EURES zahrnovat:
a) rozvoj přeshraničních partnerství; 
poradenství a možnosti získání informací 
před začátkem, v průběhu a po skončení 
programu mobility určeného pro 
uchazeče o zaměstnání, mobilní 
pracovníky, včetně přeshraničních, 
sezónních, migrujících a vyslaných 
pracovníků, a pro zaměstnavatele s cílem 
podporovat dobrovolnou geografickou 
mobilitu na spravedlivém základě; 
vypracování a zveřejnění informačních 
materiálů s cílem informovat uchazeče
o zaměstnání, mobilní pracovníky, 
zaměstnavatele a poradce sítě EURES
o pracovním právu, sociálním zabezpečení
a pracovních podmínkách
v přeshraničních regionech a ostatních 
členských státech;
b) rozvoj a provádění cílených programů 
mobility ve spolupráci s Poradním 
výborem pro volný pohyb pracovníků;
c) hodnocení činností a umístění 
umožněných sítí EURES, přičemž se 
stejnou měrou zohlední kvalitativní
a kvantitativní kritéria a pozornost se 
zaměří na umístění příchozích a ochozích 
pracovníků v jednotlivých státech
i souhrnné počty umístění na úrovni Unie, 
čímž se zohlední měnící se situace na 
pracovním trhu a s ní spojené formy 
mobility; vypracování ukazatelů ve 
spolupráci s Komisí, členskými státy
a sociálními partnery s cílem posoudit 
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kvalitu zaměstnání a pracovních 
podmínek s ohledem na pracovní místa 
sítě EURES.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Článek 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20b
Cílené programy mobility

1. Cílené programy mobility mohou být 
určeny pro zvláštní skupiny pracovníků, 
určitá odvětví, profese, země či skupinu 
zemí kdykoli se zjistí jasná ekonomická 
potřeba a kdy by nábor pracovníků z celé 
Unie mohl přinést přidanou hodnotu, 
například v případě úzkoprofilových 
volných míst a volných míst, která se 
obtížně obsazují. Ohledně těchto 
programů budou pravidelně probíhat 
konzultace s Poradním výborem pro volný 
pohyb pracovníků.
2. Cílené programy mobility vycházejí ze 
zásady „mobility za spravedlivých 
podmínek“ a dodržování příslušných 
pracovních norem a právních požadavků. 
Tyto programy tak zajišťují pracovníkům 
zařazení na vysoce kvalitní pracovní 
místa, odpovídající a důstojné platové 
ohodnocení a pracovní podmínky na 
základě kolektivních smluv nebo 
minimální mzdy.
3. Prováděcí organizace, které poskytují 
služby uchazečům o zaměstnání
a zaměstnavatelům v rámci cílených 
programů mobility, se vybírají na základě 
veřejné výzvy k předkládání návrhů, 
na niž se služby v oblasti zaměstnanosti 
mohou přihlásit pod podmínkou, že 
dodržují zásadu mobility za spravedlivých 
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podmínek.
4. Na základě ustanovení čl. 11 odst. 2 
obsahuje výzva k předkládání návrhů 
přesný popis typu podpůrných opatření, 
která jsou v rámci cílených programů 
mobility nabízena, a zahrnuje omezenou 
finanční podporu pro uchazeče
o zaměstnání a pro zaměstnavatele, která 
je doplňkem služeb poskytovaných v rámci 
cílených programů mobility.
5. Finanční pobídky pro zaměstnavatele 
se použijí na opatření za účelem integrace
a zlepšení kvalifikace nového 
zaměstnance, zatímco finanční pobídky
pro zaměstnance se použijí na přechodné 
náklady, jako například cestovní náklady 
či náklady na bydlení nebo jazykové 
kurzy.
6. Komise zajistí, aby byly cílené 
programy mobility dobře koordinovány
a aby byly dodržovány příslušné 
pracovněprávní předpisy a normy.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Článek 20 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20c
Monitorování odlivu mozků

S cílem zjistit a předejít negativním 
účinkům geografické mobility na 
jednotlivé členské státy či konkrétní 
odvětví hospodářství Komise pravidelně 
monitoruje formy mobility, zejména ty, 
které se týkají kvalifikovaných 
pracovníků. V případě, že dojde
k narušení trhu práce, Komise zváží 
možnost předložit Evropskému 
parlamentu a Radě návrhy na to, jak proti 
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takovému vývoji postupovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Osy týkající se sítě EURES se mohou 
účastnit všechny veřejné a soukromé
subjekty, osoby a instituce určené 
členským státem nebo Komisí, které 
splňují podmínky pro účast v síti EURES, 
jak stanoví rozhodnutí Komise 
2003/8/ES19. Mezi tyto orgány
a organizace patří zejména:

2. Osy týkající se sítě EURES se mohou 
účastnit všechny subjekty, osoby
a instituce určené členským státem nebo 
Komisí, které splňují podmínky pro účast
v síti EURES, jak stanoví rozhodnutí 
Komise 2003/8/ES19. Mezi tyto orgány
a organizace patří zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) služby zaměstnanosti; (b) veřejné služby zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) organizace sociálních partnerů a další 
zúčastněné strany.

(c) organizace sociálních partnerů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) regionální a místní orgány, sociální 
partneři a ostatní regionální a místní 
organizace, které se účastní 
přeshraničních partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 21. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise ustaví akreditační
a monitorovací systém s cílem zajistit, aby 
všichni účastníci dodržovali zásady sítě 
EURES obecně a konkrétně zásadu 
mobility za spravedlivých podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Tematické oddíly

Osa týkající se mikrofinancování
a sociálního podnikání zahrnuje 
následující tematické oddíly:
a) mikrofinanční prostředky pro 
zranitelné skupiny a mikropodniky;
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b) sociální podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) mikropodniky, zejména ty, které 
zaměstnávají osoby uvedené pod 
písmenem a);

(b) mikropodniky, zejména v sociální 
ekonomice, i ty, které zaměstnávají 
zranitelné osoby, které se nacházejí ve 
znevýhodněné situaci na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podporovat zakládání a rozvoj 
mikropodniků, kterým mikrofinancování 
přináší výhody, a to zejména tím, že jim 
nabízí doprovodné instruktážní a školicí 
programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. podporovat rozvoj sociálních podniků,
zejména usnadňováním přístupu
k finančním prostředkům.

3. podporovat rozvoj trhu sociálních 
investic a usnadňovat sociálním 
podnikům přístup k finančním 
prostředkům tak, že se těm sociálním 
podnikům, jejichž roční obrat nepřesahuje 
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50 milionů EUR, nebo jejichž celková 
roční rozvaha nepřesahuje 43 milionů 
EUR a které nejsou subjekty kolektivního 
investování, zpřístupní vlastní kapitál, 
kvazivlastní kapitál, úvěrové nástroje
a granty do výše [500 000 EUR].

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 22. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souběžně se sledováním cílů stanovených
v tomto článku Komise zajistí, aby 
mikrofinancování a podpora pro sociální 
podnikání přispívaly k vysoké úrovni 
kvalitní zaměstnanosti a dobrým 
pracovním podmínkám.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se zajistila doplňkovost, budou tato 
opatření úzce koordinována s opatřeními
v rámci politiky soudržnosti a na 
vnitrostátní úrovni. Cílem takových 
opatření je podpora nabídky záruk, 
protizáruk, vlastního kapitálu
a dluhového financování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osy týkající se mikrofinancování
a sociálního podnikání se mohou účastnit 
veřejné a soukromé subjekty, které jsou 
zřízené na celostátní, regionální nebo 
lokální úrovni v zemích uvedených v čl. 16 
odst. 1 a v těchto zemích poskytují:

1. Osy týkající se mikrofinancování
a sociálního podnikání se mohou účastnit 
veřejné a soukromé subjekty, které jsou 
zřízené na celostátní, regionální nebo 
lokální úrovni v členských státech a 
v těchto zemích poskytují:

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) mikrofinanční prostředky pro osoby
a mikropodniky;

(a) mikrofinanční prostředky pro osoby
a mikropodniky nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 23. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise zajistí, aby osa byla bez 
omezení přístupná široké škále veřejných
a soukromých subjektů v členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případu společných akcí musí 
finanční prostředky přidělené na osu 
týkající se mikrofinancování a sociálního 
podnikání pokrývat celkové náklady na 
činnosti prováděné prostřednictvím 
finančních nástrojů, včetně platebních 
závazků vůči finančním 
zprostředkovatelům, například ztrát ze 
záruk, poplatků mezinárodním finančním 
institucím za správu příspěvku Unie
a včetně veškerých dalších způsobilých 
nákladů.

S výjimkou případu společných akcí musí 
finanční prostředky přidělené na osu 
týkající se mikrofinancování a sociálního 
podnikání pokrývat celkové náklady na 
činnosti prováděné prostřednictvím 
finančních nástrojů, včetně platebních 
závazků vůči finančním 
zprostředkovatelům, například ztrát ze 
záruk, poplatků finančním institucím za 
správu příspěvku Unie a včetně veškerých 
dalších způsobilých nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem provádění nástrojů a grantů 
uvedených v čl. 6 odst. 5 může Komise 
uzavřít dohody se subjekty uvedenými
v čl. 55 odst. 1 písm. b) bodech iii) a iv) 
nařízení č. XXX/2012 [nové finanční 
nařízení z roku 2012], kterým se stanoví 
finanční pravidla pro roční rozpočet 
Evropské unie, a zejména s Evropskou 
investiční bankou a Evropským 
investičním fondem. Tyto dohody budou 
obsahovat podrobná ustanovení
o provádění úkolů, jimiž jsou tyto finanční 
instituce pověřeny, včetně ustanovení 
vyjadřujících potřebu zajistit doplňkovost
a koordinaci se stávajícími finančními 
nástroji Unie a jednotlivých zemí a rozdělit 
zdroje rovnoměrně mezi členské státy
a další zúčastněné země. Finanční nástroje, 
jako jsou nástroje na sdílení rizik, 
kapitálové nástroje a dluhové nástroje, lze 
uplatňovat prostřednictvím investic do 
vyhrazených investičních nástrojů.

1. Za účelem provádění nástrojů a grantů 
uvedených v čl. 6 odst. 5 může Komise 
uzavřít dohody se subjekty uvedenými
v čl. 55 odst. 1 písm. b) bodech iii) a iv) 
nařízení č. XXX/2012 [nové finanční 
nařízení z roku 2012], kterým se stanoví 
finanční pravidla pro roční rozpočet 
Evropské unie, a zejména s Evropskou 
investiční bankou a Evropským 
investičním fondem. Tyto dohody budou 
obsahovat podrobná ustanovení
o provádění úkolů, jimiž jsou tyto finanční 
instituce pověřeny, včetně ustanovení 
vyjadřujících potřebu zajistit doplňkovost
a koordinaci se stávajícími finančními 
nástroji Unie a jednotlivých zemí a rozdělit 
zdroje rovnoměrně mezi členské státy
a další zúčastněné země. Finanční nástroje, 
jako jsou záruky a protizáruky, kapitálové 
nástroje a dluhové nástroje, lze uplatňovat 
prostřednictvím fondu, který může být 
spolufinancován finančními institucemi, 
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nebo přímým převedením prostředků 
programu na finanční nástroje, například 
záruky.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 25. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Fond poskytuje vlastní kapitál 
vnitrostátním a regionálním fondům
a přímé financování osobám, 
mikropodnikům nebo sociálním 
podnikům. Záruky přispívají k omezení 
rizika poskytování vlastního kapitálu
a půjček osobám, mikropodnikům nebo 
sociálním podnikům na vnitrostátní
a regionální úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Podmínky, jako například úrokové 
sazby, pro mikroúvěry, které jsou přímo či 
nepřímo podporovány v rámci této osy, 
jsou přijatelné a přiměřené s ohledem na 
podkladová rizika a skutečné náklady 
spojené s úvěrem i s ohledem 
na dostupnost půjček pro dlužníky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dohody uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku stanoví povinnost mezinárodních
finančních institucí znovu investovat 
zdroje a výnosy, včetně dividend a úhrad, 
do opatření uvedených v čl. 6 odst. 5 po 
dobu deseti let od data zahájení programu.

2. Dohody uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku stanoví povinnost finančních 
institucí znovu investovat zdroje a výnosy, 
včetně dividend a úhrad, do opatření 
uvedených v čl. 6 odst. 5 po dobu deseti let 
od data zahájení programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po vypršení platnosti dohod uzavřených
s mezinárodními finančními institucemi 
nebo po skončení investičního období 
specializovaného investičního nástroje 
budou výnosy a doplatek splatné Unii 
poukázány do souhrnného rozpočtu Unie.

4. Po vypršení platnosti dohod uzavřených
s finančními institucemi nebo po skončení 
investičního období specializovaného 
investičního nástroje budou výnosy
a doplatek splatné Unii poukázány do 
souhrnného rozpočtu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Mezinárodní finanční instituce a 
v příslušném případě správci fondu 
uzavřou s veřejnými a soukromými 
subjekty uvedenými v článku 23 písemné 
dohody. Takové dohody stanoví, že tito 
veřejní a soukromí poskytovatelé musí 
zdroje zpřístupněné v rámci osy týkající se 
mikrofinancování a sociálního podnikání 

5. Finanční instituce a v příslušném případě 
správci fondu uzavřou s veřejnými
a soukromými subjekty uvedenými
v článku 23 písemné dohody. Takové 
dohody stanoví, že tito veřejní a soukromí 
poskytovatelé musí zdroje zpřístupněné
v rámci osy týkající se mikrofinancování
a sociálního podnikání používat v souladu
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používat v souladu s cíli stanovenými
v článku 22 a poskytovat informace pro 
vypracování výročních zpráv stanovených
v článku 26.

s cíli stanovenými v článku 22
a poskytovat informace pro vypracování 
výročních zpráv stanovených v článku 26.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mezinárodní finanční instituce
a případně správci fondu zasílají Komisi 
výroční zprávy o provádění, v nichž jsou 
uvedeny podpořené činnosti, jejich 
finanční provádění, rozdělení a dostupnost 
finančních prostředků a investic v členění 
podle sektoru a typu příjemce, přijaté nebo 
zamítnuté žádosti a smlouvy uzavřené 
dotyčnými veřejnými a soukromými 
subjekty, financovaná opatření a výsledky,
i pokud jde o sociální dopad, vytváření 
pracovních míst a udržitelnost 
podpořených podniků.

1. Finanční instituce a případně správci 
fondu zasílají Komisi výroční zprávy
o provádění, v nichž jsou uvedeny 
podpořené činnosti, jejich finanční 
provádění, rozdělení a dostupnost 
finančních prostředků a investic v členění 
podle sektoru, zeměpisné oblasti a typu 
příjemce, přijaté nebo zamítnuté žádosti
a smlouvy uzavřené dotyčnými veřejnými
a soukromými subjekty, financovaná 
opatření a výsledky, i pokud jde o sociální 
dopad, vytváření pracovních míst
a udržitelnost podpořených podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Hlava II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlava IIa
Přenesené a prováděcí pravomoci
a závěrečná ustanovení

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26a
Přenesení pravomocí na Komisi

Komisi se svěřuje pravomoc přijmout akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 26b týkajícím se každoročního 
přidělení prostředků na osy programu,
a to s využitím 5% rezervy, a na jednotlivé 
oddíly každé osy, jak stanoví čl. 5 odst. 2a.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Článek 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26b
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
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2. Výkon přenesené pravomoci podle 
článku 26a je Komisi svěřen na období 
sedmi let od …* a období trvání 
programu.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 
26a 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 článku 26a vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.
* Úř. věst. vložte prosím datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Článek 26 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26c
Provádění programu

Za účelem provádění programu Komise 
přijme víceleté pracovní plány a roční 
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pracovní programy.
Víceleté pracovní plány a roční pracovní 
programy se týkají všech tří os programu.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem posílení součinnosti mezi třemi osami programu a usnadnění efektivního provádění 
by fáze plánování měla zahrnovat všechny tři osy. Vytvořením minimálního společného rámce 
provádění se také dosáhne toho, že se právo Parlamentu na přezkum i právo kontroly, které 
mají členské státy, bude týkat všech os.

Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Článek 26 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26d
Strategický poradní sbor

1. Komise ustaví strategický poradní sbor, 
jenž jí poskytuje poradenství, pokud jde
o řízení uplatňování programu i jeho 
sledování a hodnocení.
2. Strategickému poradnímu sboru 
předsedá Komise a sbor se skládá ze 
zástupců členských států a ostatních 
zúčastněných zemí, odborových 
organizací a organizací zaměstnavatelů
a občanské společnosti, jež jsou 
organizovány na úrovni Unie a jsou 
přímo či nepřímo zapojeny do provádění 
činností programu.
3. Strategický poradní sbor:
a) zaujímá stanovisko k víceletým 
pracovním plánům;
b) zaujímá stanovisko k ročním 
pracovním programům;
c) poskytuje Komisi poradenství, pokud 
jde o sledování a hodnocení programu, jež 
je stanoveno v článku 13 a článku 14;
4. Komise může strategický poradní výbor 
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konzultovat i ohledně jiných otázek, než 
jsou otázky uvedené v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Článek 26 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26e
Prováděcí pravomoci svěřené Komisi

1. Opatření, jež souvisejí s níže uvedenými 
body a jež jsou nezbytná pro provádění 
programu, se přijímají v souladu
s přezkumným postupem podle čl. 26f 
odst. 3:
a) víceleté pracovní plány;
b) roční pracovní plány.
2. Veškerá ostatní opatření nezbytná
k provádění programu se přijímají
v souladu s poradním postupem uvedeným
v čl. 26f odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Článek 26 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26f
Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor. Jedná se
o výbor ve smyslu nařízení (EU) 
č 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 4 nařízení (EU) 
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č. 182/2011.
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Článek 26 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26g
Přechodná opatření

Opatření stanovená v článcích 4, 5 a 6 
nařízení č. 1672/2006/ES, která se zahájí 
před 1. lednem 2014, se nadále řídí 
zmíněným nařízením. Pokud jde o tato 
opatření, je Komisi nápomocen výbor 
stanovený v článku 26f tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provede zvláštní závěrečné 
hodnocení osy týkající se 
mikrofinancování a sociálního podnikání 
nejpozději jeden rok po vypršení platnosti 
dohod s mezinárodními finančními 
institucemi.

2. Komise provede zvláštní závěrečné 
hodnocení osy týkající se
mikrofinancování a sociálního podnikání 
nejpozději jeden rok po vypršení platnosti 
dohod s finančními institucemi.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

„Program pro sociální změny a inovace“, který navrhuje Evropská komise, propojuje tři již 
existující programy – program Progress, EURES a nástroj mikrofinancování – v jeden nový 
program.

Nástroj financování PROGRESS, jehož provádění v současné době probíhá, podporuje rozvoj
a koordinaci politiky EU v oblasti zaměstnanosti, sociální ochrany a sociálního začlenění, 
pracovních podmínek, nediskriminace a rovnosti žen a mužů. Nástroj PROGRESS financuje 
analytické činnosti, činnost v oblasti vzájemného učení, zvyšování povědomí a šíření 
informací i finanční příspěvky pro hlavní zúčastněné subjekty.

Program EURES se soustředí na oblast přeshraniční mobility pracovníků. Úkolem sítě 
EURES je poskytovat informace, poradenství a zprostředkovací služby (sladění nabídky 
pracovních míst s poptávkou po práci) mobilním pracovním silám a zaměstnavatelům
a obecně všem občanům, kteří by chtěli využít práva na volný pohyb. Zejména v evropských 
příhraničních regionech hraje EURES důležitou úlohu, pokud jde o zprostředkování
a poskytování podpory při řešení různých problémů, kterým mohou zaměstnanci
a zaměstnavatelé čelit v souvislosti se zaměstnáními vykonávanými za hranicemi.

Nástroj mikrofinancování PROGRESS, jenž byl vytvořen v roce 2010, usnadňuje přístup
k mikroúvěrům, které jsou používány na zakládání a k podpoře mikropodniků. Nástroj 
samotný neposkytuje finanční prostředky mikropodnikům, nýbrž umožňuje vybraným 
poskytovatelům mikroúvěrů v EU poskytovat více půjček.

Evropská komise svým návrhem, podle něhož by mělo od roku 2014 dojít k propojení 
zmíněných tří programů, však nedosáhne správných cílů. Namísto toho, aby se provedla 
optimalizace a zvýšila účinnost každého z těchto tří programů, dosáhne se spojením těchto 
programů jedině oslabení jejich účelu a opatření. Nedojde k propojení obsahu zmíněných tří 
nástrojů. V oddílu I jsou sice formulována společná ustanovení, ale zároveň se výslovně 
odkazuje na tři oddělené programové osy.

Zpravodajka je toho názoru, že propojení zmíněných tří programů nepřinese kromě 
zjednodušení administrativní činnosti Evropské komise žádnou přímou přidanou hodnotu pro 
evropské občany.

Seřazení cílů a účelů jednotlivých tří os na první pohled vytváří dojem, že zásadní účely, jako 
je zvyšování zaměstnanosti, poskytování příslušné sociální ochrany, boj proti chudobě
a sociálnímu vyloučení a zlepšování pracovních podmínek, vůbec nehrají klíčovou roli.

Dále je třeba podotknout, že znění návrhu Komise je v mnoha částech textu krajně nejasné, 
čímž Evropská komise získává velký manévrovací prostor pro provádění a strukturování 
programu. Zpravodajka proto považuje za důležité tyto nedostatky napravit. Musí být jasné, 
kam potečou finanční prostředky ve výši bezmála jedné miliardy eur a jak budou tyto 
programy utvářeny.

Mimo to zastává zpravodajka názor, že návrh nařízení týkající se daného programu musí 
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zohlednit celou škálu zvláštních problémů, jež jsou popsány níže.

1. Program na podporu politiky v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí ve členských státech 
EU by měl mít vhodný název. Název „Program pro sociální změny“ tento cíl nesplňuje, 
jelikož nestanoví žádný určitý směr. Pojem „sociální změny“ není chápán nijak pozitivně, 
poněvadž popisuje jak kladné, tak i záporné sociální změny. Cíle sociálního pokroku a vyšší 
zaměstnanosti proto musejí být jasně zakotveny už v názvu.

2. Těžištěm návrhu Komise jsou sociální inovace a sociální experimentování. Komise 
dokonce v ose týkající se programu Progress vyčleňuje 17 % prostředků na financování 
sociálního experimentování. Ani pro sociální inovace, ani pro sociální experimentování však 
nejsou stanoveny jasné definice. Zpravodajka proto navrhuje, aby byly v programu 
definovány pojmy „sociální inovace“ a „sociální experimentování“ a aby byly jasně uvedeny 
do souvislosti s otázkami zaměstnanosti, sociálního začleňování a boje proti chudobě.

3. Do programu na podporu politik v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí musí být na 
všech úrovních zapojeni sociální partneři a organizace občanské společnosti. Z tohoto 
důvodu zpravodajka požaduje, aby byla v programu pevně ukotvena zásada partnerství.
Navrhuje, aby byl na evropské úrovni ustaven strategický poradní sbor, který se bude skládat 
ze zástupců Komise, členských států, sociálních partnerů a nevládních organizací a který bude 
na úrovni EU podporovat Komisi při provádění, sledování a hodnocení programu.

4. Program disponuje prostředky ve výši 958,1 milionu EUR. V souladu s usnesením 
Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011 o novém víceletém finančním rámci pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu navrhuje zpravodajka zvýšení 
celkového rozpočtu o 5 %. V období hospodářské krize a tlaku na konsolidaci veřejných 
financí v členských státech získávají sociální programy a programy na podporu 
zaměstnanosti klíčový význam.

Aby se přidělování procentních podílů na každou ze tří os přizpůsobilo novým rámcovým 
podmínkám, navrhuje zpravodajka nepatrné přerozdělení a konkrétní opatření.

Osa týkající se programu Progress by měla nadále zajišťovat, aby největší podíl jejích 
prostředků plynul do oblasti sociálního začleňování, sociální ochrany a boje proti 
chudobě. Vzhledem k narůstajícím problémům mladých lidí na trhu práce a k rostoucí míře 
nezaměstnanosti mládeže navíc zpravodajka navrhuje, aby se na boj proti nezaměstnanosti 
mládeže použil podíl ve výši přinejmenším 10 %. Zpravodajka vítá skutečnost, že Komise 
vyčlenila procentní podíl na sociální experimentování, a navrhuje, aby se tento podíl navýšil
s cílem financovat více konkrétních projektů.

Pokud jde o osu týkající se programu EURES, mělo by se zajistit, aby byly financovány 
cílené programy na podporu mobility, přeshraniční partnerství a školení a zvyšování 
kvalifikace zaměstnanců programu EURES.

Pokud jde o osu týkající se nástroje mikrofinancování a sociálního podnikání, musí být 
zajištěno, aby byly oba nástroje financovány odpovídajícím způsobem.
5. Osa týkající se programu Progress disponuje největšími finančními prostředky a měla by 
po finanční stránce podporovat dosažení cílů Evropské unie v oblasti zaměstnanosti
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a sociálních věcí. Zpravodajka proto navrhuje, aby byla zřetelněji vymezena její provázanost
s otázkami zaměstnanosti, pracovních podmínek, sociální ochrany, sociálního začleňování
a boje proti chudobě.

6. Pokud jde o osu týkající se programu EURES, navrhuje Komise obsáhlé novinky.
Zatímco financování horizontálních opatření je v současnosti zahrnuto do programu,
v budoucnu mají být vnitrostátní opatření programu EURES financována prostřednictvím 
Evropského sociálního fondu.

Zpravodajka lituje skutečnosti, že Komise nepředpokládá v rámci programu žádné 
financování přeshraničních partnerství EURES. V Evropě, která stále více srůstá v jeden 
celek, má právě poradenství určené mobilním zaměstnancům a zaměstnavatelům
v příhraničních regionech klíčový význam.

Aby se zajistilo financování přeshraničních partnerství i pro období po roce 2013, navrhuje 
zpravodajka, aby byla přeshraniční partnerství zahrnuta do osy EURES programu. Pokud jde
o programy Komise na podporu mobility, které jsou zaměřeny na cílové skupiny obyvatel
a které představují koncept zprostředkování práce v EU, jenž se zakládá na nabídce
a poptávce, měla by platit jasná pravidla pro „mobilitu za spravedlivých podmínek“.

7. Osa týkající se nástroje mikrofinancování a sociálního podnikání také postrádá 
konkrétní formu. Zpravodajka vítá novinku, kterou navrhuje Komise a podle níž budou
v budoucnu poskytovány finanční prostředky i sociálním podnikům. Nicméně musí být pro 
přidělování finančních prostředků v oblasti sociálního podnikání stanoven jasný plán 
provádění a pravidla. Při poskytování mikroúvěrů členům ohrožených skupin a mikropodniků 
se musí zajistit, aby se žadatelům o úvěr na jejich cestě k soběstačnosti dostalo potřebné péče
a podpory.


