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Pozměňovací návrh 12
Kent Johansson

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 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 analyzovat
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, průmyslové 
politiky 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.

Or. sv

Pozměňovací návrh 13
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Zdůrazňuje, že je nutné 
zkonsolidovat sociální rozměr jednotného 
trhu. S ohledem na to, že je třeba
dodržováním práv pracovníků posilovat 
důvěru v jednotný trh a volný pohyb 
služeb, zdůrazňuje, že je na celém území 
Evropské unie nutné zajistit stejné 
podmínky jak pro volný pohyb 
pracovníků, tak pro svobodu usazování.

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Ústředním bodem sociální politiky 
Unie je zajistit existenci minimálních 
standardů a neustálé zlepšování 
pracovních podmínek v Unii. Unie má 
důležitou úlohu při zajišťování toho, aby 
byl legislativní rámec v souladu se 
zásadami „inteligentní regulace“ 
přizpůsoben měnícím se způsobům 
organizace práce a novým zdravotním 
a bezpečnostním rizikům, a při 
financování opatření, jež mají zlepšit 
dodržování pravidel Unie na ochranu 
práv pracovníků.

(8) Ústředním bodem sociální politiky 
Unie je důsledná zdravotní a bezpečnostní 
politika pro pracovníky v Unii. Unie má 
důležitou úlohu při zajišťování toho, aby 
byl legislativní rámec v souladu se 
zásadami „inteligentní regulace“ 
přizpůsoben měnícím se způsobům 
organizace práce a novým zdravotním 
a bezpečnostním rizikům.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Zlepšení dodržování pravidel Unie 
týkajících se ochrany práv pracovníků 
napomůže vyřešit problém nespravedlivé 
soutěže patrné na určitých trzích pro 
služby a bojovat proti fenoménu tzv. 
krycích společností v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Kent Johansson

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 
přispívat k cílům strategie Evropa 2020.

(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 
a pružnější 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 
přispívat k cílům strategie Evropa 2020.

Or. sv

Pozměňovací návrh 17
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš



PE487.704v01-00 6/19 AM\898582CS.doc

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Rozsah působnosti sítě EURES by se 
měl rozšířit tak, aby síť vyvíjela 
a podporovala cílené programy mobility na 
úrovni Unie s cílem obsazovat volná 
pracovní místa tam, kde byly zjištěny 
nedostatky trhu práce. V souladu 
s článkem 47 Smlouvy by měl tento 
program usnadňovat mobilitu mladých 
pracovníků.

(12) Rozsah působnosti sítě EURES by se 
měl rozšířit tak, aby síť vyvíjela 
a podporovala cílené programy mobility na 
úrovni Unie s cílem obsazovat volná 
pracovní místa tam, kde byly zjištěny 
nedostatky trhu práce. Ve světle vysoké 
nezaměstnanosti mladých lidí a v souladu 
s článkem 47 Smlouvy by měl tento 
program zejména usnadňovat mobilitu 
mladých pracovníků v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

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 
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. Rovněž je 
důležité, aby byly úvěry zajištěny 
nebankovními subjekty a aby byly 
dostatečně vysoké pro pokrytí 
modernizace a zdokonalování technologií, 
které jsou zapotřebí k zajištění likvidity a 
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nezávislosti mikropodniků a malých a 
středních podniků.

Or. pt

Pozměňovací návrh 19
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) sociální experimentování poskytne 
možná inovativní řešení sociálních potřeb 
a bude se odehrávat v jasně stanoveném 
prostředí, což umožní monitorování 
a hodnocení, jež budou mít za následek 
snížení sociálních nákladů i rizik 
spojených s investicemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Judith A. Merkies

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 
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;

a) osa týkající se programu Progress, která 
přispívá k vypracování, provádění, 
sledování a hodnocení politiky Unie 
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; zaměří se 
na vypracování společné evropské 
strategie, aby se skutečně zlepšila politika 
zaměstnanosti a sociální politika a 
pracovní podmínky v Evropě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Inês Cristina Zuber

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 
podniky.

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 
podniky, zejména družstevní podniky, 
vzájemné pojišťovny a mikropodniky.

Or. pt

Pozměňovací návrh 22
Kent Johansson

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, 
pružnějších a účinných systémů sociální 
ochrany a trhů práce a usnadnit reformu 
politiky podporou řádné správy věcí 
veřejných, vzájemného učení a sociálních 
inovací;

Or. sv

Pozměňovací návrh 23
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d
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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) posílit jednotný trh podporou 
geografické mobility pracovníků a díky 
zachování a zabezpečení volného pohybu 
a práv zaměstnanců na celém území 
Evropské unie zvýšit pracovní příležitosti 
rozvíjením trhů práce v Unii, které jsou 
otevřené a přístupné všem;

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Kent Johansson

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) podporovat rovnost žen a mužů 
a bojovat proti diskriminaci na základě 
pohlaví, etnické příslušnosti, 
náboženského vyznání nebo jiného 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku, 
sexuální orientace, genderové identity 
nebo jejího projevování;

Or. sv

Pozměňovací návrh 25
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 

(a) 50 % na osu týkající se programu 
Progress;
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s cílem zvětšit rozsah jejich využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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) 30 % na osu týkající se 
mikrofinancování a sociálního podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) hodnocení a posouzení dopadů; (c) nezávislá hodnocení a posouzení 
dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 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) výměna, určování a šíření osvědčených 
postupů, inovačních přístupů a zkušeností, 
provádění vzájemných hodnocení, 
srovnávání účinnosti a vzájemné učení na 
evropské úrovni;

Or. sv

Pozměňovací návrh 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) organizováním pracovních skupin 
státních úředníků za účelem sledování 
uplatňování práva Unie;

(c) organizováním pracovních skupin 
státních úředníků za účelem sledování 
řádného uplatňování práva Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 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, dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami a celostátními, regionálními 
a místními orgány a službami 
zaměstnanosti na evropské úrovni;

Or. sv

Pozměňovací návrh 33
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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 
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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.

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, potřeby 
vnitřního trhu, čímž by se posílilo jeho 
správné fungování, a aby tato opatření 
vhodně doplňovaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
každý rok kontrolní zprávu a zasílá ji
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. Tyto zprávy 
budou zveřejněny a zpřístupněny 
veřejnosti v zájmu lepší transparentnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do konce roku 2017 bude provedeno 1. Do konce roku 2017 bude provedeno 
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vyhodnocení programu v polovině období, 
aby se zjistilo, jakého pokroku bylo 
dosaženo při plnění jeho cílů a zda jsou 
jeho zdroje účelně vynakládány, a aby se 
posoudila přidaná hodnota Unie, kterou 
program přináší. 

vyhodnocení programu v polovině období, 
aby se zjistilo, jakého pokroku bylo 
dosaženo při plnění jeho cílů a zda jsou 
jeho zdroje účelně vynakládány, a aby se 
posoudila přidaná hodnota Unie, kterou 
program přináší. Zpráva bude po tomto 
hodnocení postoupena Evropskému 
parlamentu a Radě. Bude zveřejněna a 
zpřístupněna veřejnosti v zájmu lepší 
transparentnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději dva roky po skončení 
programu provede Komise hodnocení ex 
post, které zjistí jeho dopad a přidanou 
hodnotu Unie, a zprávu o tomto hodnocení 
předá Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

2. Nejpozději jeden rok po skončení 
programu provede Komise hodnocení ex 
post, které zjistí jeho dopad a přidanou 
hodnotu Unie, a zprávu o tomto hodnocení 
předá Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů. Poté, co toto 
hodnocení provede, může Komise 
nejpozději dva roky po skončení programu 
navrhnout jeho pokračování.

Or. ro

Pozměňovací návrh 37
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději dva roky po skončení 
programu provede Komise hodnocení ex 

2. Nejpozději dva roky po skončení 
programu provede Komise hodnocení ex 
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post, které zjistí jeho dopad a přidanou 
hodnotu Unie, a zprávu o tomto hodnocení 
předá Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

post, které zjistí jeho dopad a přidanou 
hodnotu Unie, a zprávu o tomto hodnocení 
předá Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů. Tato zpráva 
bude zveřejněna a zpřístupněna veřejnosti 
v zájmu lepší transparentnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději dva roky po skončení 
programu provede Komise hodnocení ex 
post, které zjistí jeho dopad a přidanou 
hodnotu Unie, a zprávu o tomto hodnocení 
předá Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

2. Nejpozději dva roky po skončení 
programu provede Komise nezávislé
hodnocení ex post, které zjistí jeho dopad 
a přidanou hodnotu Unie, a zprávu o tomto 
hodnocení předá Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 15 – 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 

(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 
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politik a při uplatňování práva Unie; politik a při řádném uplatňování práva 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 15 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) vypracovat společné evropské 
strategie, aby došlo ke skutečnému 
zlepšení politiky zaměstnanosti a sociální 
politiky a pracovních podmínek v Evropě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) sociální partneři; (d) sociální partneři a příslušné subjekty 
v podnikatelské sféře;

Or. sv

Pozměňovací návrh 42
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může spolupracovat s třetími 4. Komise může spolupracovat s třetími 
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zeměmi, které se neúčastní programu. 
Zástupci těchto třetích zemí se mohou 
účastnit akcí společného zájmu (například 
konferencí, pracovních setkání 
a seminářů), které se konají v zemích 
zapojených do programu, a náklady na 
jejich účast mohou být kryty v rámci 
programu.

zeměmi, které se neúčastní programu. 
Zástupci těchto třetích zemí se mohou 
účastnit akcí společného zájmu (například 
konferencí, pracovních setkání 
a seminářů), které se konají v zemích 
zapojených do programu, a náklady na 
jejich účast mohou být spolufinancovány 
v rámci programu.

Or. sv

Pozměňovací návrh 43
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) roční plány práce, včetně kritérií pro 
výběr příjemců po zveřejnění výzev 
k podávání návrhů.

(b) roční plány práce, včetně kritérií pro 
výběr příjemců po zveřejnění výzev 
k podávání návrhů. Kritéria uplatňovaná 
při výběru příjemců by měla zohledňovat 
potřeby vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) včas poskytovat osobám, jež hledají 
zaměstnání v jiném členském státě, 
ucelené informace o příslušných právních 
předpisech a pracovních podmínkách.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S cílem oslovit konečné příjemce 
a vytvářet konkurenceschopné 
a životaschopné mikropodniky veřejné 
a soukromé subjekty uvedené v odst. 1 
písm. a) úzce spolupracují s organizacemi, 
které hájí zájmy konečných příjemců 
mikroúvěrů, a s organizacemi, jež pro tyto 
konečné příjemce zajišťují instruktážní 
a školicí programy, zejména s těmi, jež 
podporuje ESF.

2. S cílem oslovit konečné příjemce 
a vytvářet konkurenceschopné 
a životaschopné mikropodniky veřejné 
a soukromé subjekty uvedené v odst. 1 
písm. a) úzce spolupracují s organizacemi, 
které hájí zájmy konečných příjemců 
mikroúvěrů, a s organizacemi, jež pro tyto 
konečné příjemce zajišťují instruktážní 
a školicí programy, zejména s těmi, jež 
podporuje ESF. Školicí programy by měly 
odrážet potřeby vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Silvia-Adriana Ţicău

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. 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 členského státu, 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.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 47
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 každý rok, stanovené 
v článku 13. Takové kontrolní zprávy musí 
obsahovat výroční zprávy stanovené v čl. 8 
odst. 2 rozhodnutí č. 283/2010/EU.

Or. en


