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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 
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.

(5) Program by měl usilovat o ucelený 
přístup k podpoře nezaměstnanosti a k boji 
proti sociálnímu vyloučení 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 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, 
zdokonalování a modernizaci technologií 
a technickou pomoc. A konečně, program 
by měl zajistit rozpočtovou flexibilitu 
vytvořením rezervy, která se má 
každoročně rozdělit v závislosti na 
prioritách politik.

Or. pt
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Odůvodnění

Finanční prostředky poskytované mikropodnikům a malým a středním podnikům by měly 
umožnit jejich technologickou aktualizaci a modernizaci, aby tak byly schopné vyřešit 
problémy a překážky, s nimiž se potýkají, a zejména překážky spojené s koncentrací a 
monopolizací průmyslového, výrobního a distribučního odvětví. 

Pozměňovací návrh 2

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 jako projevu svobodné volby, 
který není nuceným důsledkem 
nezaměstnanosti či jiných sociálních 
problémů, 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.

Or. pt

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby byl volný pohyb pracovníků volitelnou možností, a nikoliv důsledkem 
nezaměstnanosti či jiných sociálních problémů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je 
jednou z hlavních překážek zakládání 

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je 
jednou z hlavních překážek zakládání 
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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.

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 byl poskytnutý úvěr 
dostatečně vysoký pro pokrytí 
modernizace a zdokonalování technologií, 
které jsou zapotřebí k zajištění likvidity a 
nezávislosti mikropodniků a malých a 
středních podniků.

Or. pt

Odůvodnění

Finanční prostředky poskytované mikropodnikům a malým a středním podnikům by měly 
umožnit jejich technologickou aktualizaci a modernizaci, aby tak byly schopné vyřešit 
problémy a překážky, s nimiž se potýkají, neboť je důležité zajistit likviditu a nezávislost 
mikropodniků a malých a středních podniků. 

Pozměňovací návrh 4

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.

(Netýká se českého znění.)  

Or. pt
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Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 5

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) podporovat přijímání strategií ke 
zvýšení zaměstnanosti a zajištění 
sociálních a pracovních práv hlavními 
unijními a vnitrostátními tvůrci politik, 
jakož i ostatními zúčastněnými stranami, 
aby došlo k realizaci konkrétních a 
koordinovaných opatření na úrovni Unie i 
jednotlivých členských států;

Or. pt

Pozměňovací návrh 6

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 7

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) zaručit pracovníkům možnost 
geografické mobility, která nebude 
nuceným důsledkem nezaměstnanosti či 
jiných sociálních problémů, a zvýšit 
pracovní příležitosti spojené se sociálními 
a pracovními právy, které jsou přístupné 
všem;

Or. pt

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby byl volný pohyb pracovníků volitelnou možností, a nikoliv důsledkem 
nezaměstnanosti či jiných sociálních problémů.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(e) podporovat zaměstnanost a sociální 
začlenění zvyšováním dostupnosti 
a přístupnosti mikrofinancování pro 
ohrožené skupiny a mikropodniky 
a zlepšením přístupu sociálních podniků 
k finančním prostředkům jako prostředky 
ke zlepšení jejich likvidity a nezávislosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) podněcovat vytváření pracovních míst 
spojených s právy a předvídání a rozvoj 
nových dovedností pro nová a kvalitní 
pracovní místa, a přitom propojovat 
politiky zaměstnanosti a sociální politiky 
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s průmyslovými a strukturálními 
politikami, které podporují přechod 
k nízkouhlíkovému hospodářství účinně 
využívajícímu zdroje.

Or. pt

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – 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) 50 % 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;

Or. pt

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 5 odst. 2 písm. c).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – 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. pt

Odůvodnění

Jedním z hlavních problémů při zakládání a provozování mikropodniků a malých a středních 
podniků je získání finančních prostředků, a proto zde navrhujeme posílení osy týkající se 
mikrofinancování.
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