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Pozměňovací návrh 13
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V roce 2010 přijala Komise strategii 
na podporu rovnosti žen a mužů v Evropě, 
která usiluje především o lepší využití 
potenciálu žen, čímž přispívá k celkovým 
hospodářským a sociálním cílům 
Evropské unie; odhodlání zohlednit 
rovnost pohlaví je jedním z nejúčinnějších 
způsobů, jak podpořit prosazení rovnosti 
mužů a žen na všech úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Ztráta pracovních míst má zhoršující 
se negativní dopad na některé skupiny 
obyvatelstva, pro něž je těžší začlenit se 
opět do trhu práce, a to zvláště v případě 
málo kvalifikovaných nebo 
nekvalifikovaných pracovnic, svobodných 
matek a žen, které pečují o jiné osoby; 
finanční a hospodářská krize a její dopad 
na omezené financování veřejného 
sektoru pak vedly u miliónů žen k dalším 
ztrátám pracovních míst a k nejistotě, 
zvláště v případě dočasných zaměstnání, 
smluv na částečný úvazek a sezónních 
prací; rovný přístup k EFG se tedy 
vztahuje na všechny druhy pracovních 
smluv,
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Or. en

Pozměňovací návrh 15
Barbara Matera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) Aby bylo chráněno hledisko rovnosti 
pohlaví EFG, bude věnována zvláštní 
pozornost ženám, které jsou nuceny 
přijímat příležitostné pracovní úvazky, 
práci na částečný úvazek a dočasná 
zaměstnání kvůli tomu, že potřebují 
v průběhu pracovní doby řadu přestávek 
z důvodu mateřství či péče o děti a starší 
rodinné příslušníky.

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Při vypracování koordinovaného 
balíku aktivních opatření politiky trhu 
práce by měly členské státy podporovat 
opatření, která významně přispějí 
k zaměstnatelnosti propuštěných 
pracovníků. Členské státy by měly usilovat 
o opětovné zapojení do zaměstnání nebo 
do nové činnosti u alespoň 50 % dotčených 
pracovníků do 12 měsíců ode dne podání 
žádosti.

10) Při vypracování koordinovaného balíku 
aktivních opatření politiky trhu práce by 
měly členské státy podporovat opatření, 
která významně přispějí k zaměstnatelnosti 
propuštěných pracovníků. Členské státy by 
měly usilovat o opětovné zapojení do 
zaměstnání nebo do nové činnosti 
u alespoň 50 % dotčených pracovníků do 
12 měsíců od získání pomoci.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 17
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. lt

Pozměňovací návrh 18
Vilija Blinkevičiūtė

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvláštní časově omezená opatření, jako 
jsou příspěvky při hledání zaměstnání, 
pobídky zaměstnavatelů k přijímání 
pracovníků, příspěvky na mobilitu, denní 
příspěvky nebo příspěvky na odbornou 
přípravu (včetně náhrad pro pečovatele 
nebo pomocné služby v zemědělském 
podniku), přičemž všechna jsou omezena 
na dobu zdokumentovaného aktivního 
hledání zaměstnání nebo na celoživotní 
vzdělávání či odbornou přípravu;

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

Or. lt

Pozměňovací návrh 19
Marije Cornelissen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvláštní časově omezená opatření, jako 
jsou příspěvky při hledání zaměstnání, 
pobídky zaměstnavatelů k přijímání 
pracovníků, příspěvky na mobilitu, denní 
příspěvky nebo příspěvky na odbornou 
přípravu (včetně náhrad pro pečovatele
nebo pomocné služby v zemědělském 
podniku), přičemž všechna jsou omezena 
na dobu zdokumentovaného aktivního 
hledání zaměstnání nebo na celoživotní 
vzdělávání či odbornou přípravu;

b) zvláštní časově omezená opatření, jako 
jsou příspěvky při hledání zaměstnání, 
pobídky zaměstnavatelů k přijímání 
pracovníků, příspěvky na mobilitu, denní 
příspěvky nebo příspěvky na odbornou 
přípravu (včetně příspěvků na péči o děti 
a další závislé osoby nebo na pomocné 
služby v zemědělském podniku), přičemž 
všechna jsou omezena na dobu 
zdokumentovaného aktivního hledání 
zaměstnání nebo na celoživotní vzdělávání 
či odbornou přípravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Barbara Matera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) opatření zaměřená na povzbuzení 
zejména znevýhodněných pracovníků 
a těch, kteří jsou vystaveni většímu 
nebezpečí chudoby, jako žen – zvláště 
svobodných matek – či starších 
pracovníků, aby zůstali na trhu práce, nebo 
se na něj vrátili. 

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Barbara Matera

Návrh nařízení
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Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) finanční opatření, například nástroje 
jako mikroúvěry, na podporu pracovníků 
ve zvláště citlivé situaci, jako zdravotně 
postižené osoby, svobodné matky a starší 
osoby.

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Vilija Blinkevičiūtė

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. lt

Pozměňovací návrh 23
Marije Cornelissen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) určení případných propouštějících 
podniků, dodavatelů nebo výrobců, kteří 
jsou odběrateli daných podniků, odvětví 
a kategorií pracovníků, jimž je určena 
podpora, s využitím údajů rozlišených na 
základě pohlaví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Siiri Oviir

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy zajistí podporu 
rovnosti mezi ženami a muži a začlenění 
hlediska rovnosti pohlaví do různých etap 
provádění finančního příspěvku. Komise 
a členské státy učiní příslušná opatření 
k předcházení jakékoli diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
světového názoru, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace a typu 
pracovní smlouvy nebo pracovního poměru 
v přístupu k finančnímu příspěvku a
v průběhu provádění jeho různých etap.

Komise a členské státy zajistí podporu 
rovnosti mezi ženami a muži a začlenění 
hlediska rovnosti pohlaví do různých etap 
provádění finančního příspěvku. Komise 
a členské státy učiní příslušná opatření 
k předcházení jakékoli diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
světového názoru, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace a typu 
pracovní smlouvy nebo pracovního poměru 
v přístupu k finančnímu příspěvku a 
v průběhu provádění jeho různých etap. Při 
podání žádosti a využití zdrojů 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci bude členský stát podporovat 
zvláště zranitelné skupiny společnosti, 
včetně žen, v jejichž případě výrazný rozdíl 
v odměňování mužů a žen také nepříznivě 
ovlivňuje výši peněžních dávek 
zaměstnaneckého pojištění, zatímco 
dlouhodobá nezaměstnanost nadále 
snižuje důchody.

Or. et

Pozměňovací návrh 25
Barbara Matera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději 15 měsíců po datu žádosti 
podle čl. 8 odst. 1 nebo k datu 

Nejpozději 15 měsíců po datu žádosti 
podle čl. 8 odst. 1 nebo k datu 
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stanovenému v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém v souladu s čl. 4 odst. 
3 předloží členský stát Komisi průběžnou 
zprávu o provádění finančního příspěvku 
obsahující informace o financování, 
časovém rozvrhu a typech činností, které 
již byly vykonány, a míře opětovného 
začlenění do zaměstnání nebo do nových 
činností dosažené 12 měsíců po datu 
žádosti.

stanovenému v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém v souladu s čl. 4 odst. 
3 předloží členský stát Komisi průběžnou 
zprávu o provádění finančního příspěvku 
obsahující informace o financování, 
časovém rozvrhu a typech činností, které 
již byly vykonány, a míře opětovného 
začlenění do zaměstnání, se zvláštním 
důrazem na rovnost pohlaví, nebo do 
nových činností dosažené 12 měsíců po 
datu žádosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Barbara Matera

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. srpna každého druhého roku 
a poprvé v roce 2015 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě 
kvantitativní a kvalitativní zprávu 
o činnostech prováděných v rámci tohoto 
nařízení a nařízení č. 1927/2006 
v předchozích dvou letech. Tato zpráva 
bude zaměřena zejména na výsledky 
dosažené prostřednictvím EFG a bude 
obsahovat zejména informace týkající se 
předložených žádostí, přijatých rozhodnutí, 
financovaných opatření včetně jejich 
doplňkovosti s opatřeními financovanými 
ostatními fondy Unie, zejména Evropského 
sociálního fondu (ESF) a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), a ukončení poskytovaného 
finančního příspěvku. Měla by rovněž 
dokumentovat ty žádosti, které byly 
zamítnuty nebo omezeny z důvodu
nedostatečných prostředků nebo 
nezpůsobilosti.

1. Do 1. srpna každého druhého roku 
a poprvé v roce 2015 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě 
kvantitativní a kvalitativní zprávu 
o činnostech prováděných v rámci tohoto 
nařízení a nařízení č. 1927/2006 
v předchozích dvou letech. Tato zpráva 
bude zaměřena zejména na výsledky 
dosažené prostřednictvím EFG a bude 
obsahovat zejména informace týkající se 
předložených žádostí, přijatých rozhodnutí, 
financovaných opatření včetně jejich 
doplňkovosti s opatřeními financovanými 
ostatními fondy Unie, zejména Evropského 
sociálního fondu (ESF) a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), informace a statistiky týkající 
se míry opětovného začlenění do 
zaměstnání, zejména pracovníků 
spadajících do zranitelnějších skupin, 
jako jsou ženy a starší osoby, a ukončení 
poskytovaného finančního příspěvku. Měla 
by rovněž dokumentovat ty žádosti, které 
byly zamítnuty nebo omezeny z důvodu 
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nedostatečných prostředků nebo 
nezpůsobilosti.

Or. it


