
AD\903968CS.doc PE487.706v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro regionální rozvoj

2011/0270(COD)

6. 6. 2012

STANOVISKO
Výboru pro regionální rozvoj

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

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

Navrhovatel: Tomasz Piotr Poręba



PE487.706v02-00 2/22 AD\903968CS.doc

CS

PA_Legam



AD\903968CS.doc 3/22 PE487.706v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V rámci legislativního balíčku pro období 2014–2020 předložila Komise návrh nařízení 
zavádějícího nový program Evropské unie pro sociální změny a inovace (dále jen „program“).

Nařízení, kterým se zavádí nový program, bylo zařazeno do souboru výdajů v rámci okruhu 1 
(Inteligentní růst podporující začlenění) nového víceletého finančního rámce pro období 
2014–2020.
Program má přispět k provádění strategie „Evropa 2020“ a dosažení jejích cílů v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, a to prostřednictvím řady 
činností, mezi něž patří analytické činnosti, činnosti v oblasti vzájemného učení, podpora 
hlavních subjektů odpovědných za uskutečnění cílů programu, podpora mobility pracovníků 
v Unii a podpora mikropodniků, které mají za cíl dosáhnout vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zajistit odpovídající sociální zabezpečení, bojovat za vymýcení sociálního vyloučení a 
chudoby a zlepšovat pracovní podmínky.

Komise navrhuje sloučit tři stávající nástroje (program Progress, program EURES a evropský 
nástroj mikrofinancování pro oblast  zaměstnanosti a sociálního začleňování) do jediného 
programu pro sociální změny a inovace.
Program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu (Progress), zavedený v roce 
2006, má za cíl podporovat politiku zaměstnanosti Evropské unie monitorováním výsledků  
této politiky, prosazováním vzájemného učení, vypracováním statistických nástrojů a metod, 
podporou hlavních subjektů, vytvářením sítí, zvyšováním informovanosti a šířením znalostí.
Hlavními příjemci prostředků jsou místní a regionální orgány samosprávy, sociální partneři a 
nevládní organizace.
Síť Evropských služeb zaměstnanosti EURES byla vytvořena v roce 2002. Cílem sítě je 
podpora mobility pracovníků v EU. EURES podporuje vytváření přeshraničních partnerství, 
která poskytují platformu jak pro kontakt veřejných služeb zaměstnanosti a sociálních 
partnerů, tak pro služby poradenské činnosti v oblasti práv a povinností zaměstnanců.
Evropský nástroj mikrofinancování Progress, vytvořený v roce 2010, zlepšuje dostupnost 
mikroúvěrové pomoci pro osoby, které jsou v nevýhodné pozici z hlediska vstupu na tradiční 
úvěrový trh (nezaměstnaní, osoby ohrožené sociálním vyloučením atd.) a které hodlají založit 
nebo dále rozvíjet svůj podnik. Nástroj k mikrofinancování nezpřístupňuje finanční 
prostředky podnikatelům přímo, ale usnadňuje mikrofinančním institucím v zemích EU 
poskytování půjček podnikatelům, kteří hodlají založit nebo dále rozvíjet svůj podnik.
Nařízení zavádějící nový program Evropské unie pro sociální změny a inovace by mělo 
vstoupit v platnost v den, kdy vyprší platnost stávajících programů, tedy 1. ledna 2014, a mělo 
by být v platnosti do dne 31. prosince 2020.

Na uskutečňování programu v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 navrhuje Komise 
přidělit částku ve výši 958,19 mil. EUR.

Navrhovatel je toho názoru, že Komise nijak nedokládá, že by sloučení tří stávajících 
programů představovalo přidanou hodnotu.

Komise navíc jasně nevymezila hranici mezi činnostmi předpokládanými v rámci nového 
programu a činnostmi podpory v rámci fondů pro politiku soudržnosti (ESF, EFRR) ani 
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nezajistila jejich účinnou koordinaci, což by mohlo mít za následek, že se budou některé 
činnosti překrývat. Rozsah podpory nového programu vztahujícího se k vypracování a 
realizaci sociálních experimentů v rámci osy Progress se tak kryje s rozsahem podpory 
v oblasti sociálních inovací předpokládaných v rámci návrhu nařízení ESF. Kromě toho 
podpora sociálních podniků byla rovněž navržena v nařízení upravujícím fungování EFRR.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi je nutné stanovit jasné zásady propojení nového 
nástroje s doplňujícími nástroji, které fungují v rámci politiky soudržnosti.
Komise vyčleňuje 17 % z osy programu Progress na podporu sociálních experimentů, avšak 
nevymezuje a nestanovuje specifické cíle sociálních inovací a experimentů. Navrhovatel 
požaduje, aby byl pevný procentní limit zavedený Komisí pro sociální experimenty 
flexibilnější, a zdůrazňuje, že cíle sociálních inovací nemohou nahradit národní sociální 
systémy, ale mohou je pouze doplňovat. Odlišné řešení by nejdříve vyžadovalo rozsáhlou 
politickou debatu.
Za stávající hospodářské situace patří mikroúvěry k nejracionálnějším ze tří nástrojů. Malé 
podniky a mikropodniky představují téměř 99 % nově zakládaných firem v Evropě a jedna 
třetina z nich je zakládána nezaměstnanými osobami. Z tohoto důvodu je třeba zvýšit podíl 
mikroúvěrů v rozpočtu nového programu, a zdůraznit tak jejich zásadní roli v boji proti 
vyloučení.

V době hospodářské krize a přísné rozpočtové kázně členských států navrhovatel odmítá 
zvyšování administrativních nákladů (čl. 5 odst. 3) i 5% rozpočtovou rezervu, jejíž využití 
nebylo Komisí jasně definováno.
S ohledem na roli regionálních a místních orgánů při provádění nového programu je třeba 
zdůraznit, že by tyto orgány měly být zapojeny do všech operačních fází provádění programu.
Prioritou je rovněž zacílit činnosti v rámci EURES na potřeby mladých lidí, z nichž je více 
než 20 % nezaměstnaných. Navrhovatel s politováním upozorňuje na to, že není k dispozici 
přesné hodnocení účinnosti programu EURES ani údaje o počtu osob, které díky programu 
nalezly práci.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská platforma pro boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení a stěžejní 

(4) Evropská platforma pro boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení a stěžejní 
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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.

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, 
a to zejména na pozadí hospodářské krize, 
jež postihla Unii a její regiony. 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 
praktické využívání ve větším měřítku, a to 
prostřednictvím sociálního 
experimentování s cílem účinněji 
napomáhat členským státům při 
reformování jejich trhů práce a politik 
sociální ochrany, zejména s cílem posílit 
růst a vyvážený rozvoj regionů Unie. 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. Tento 
program by měl rovněž pomoci určit a 
vyhodnotit 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.  Program by měl 
také věnovat zvláštní pozornost územnímu 
rozměru chudoby a vyloučení, zejména 
rostoucím nerovnostem mezi regiony 
a v jejich rámci a mezi regiony a městy.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Otevřená metoda koordinace jako 
nástroj, jehož pružnost a účinnost již byla 
v oblasti sociální politiky ověřena, by měla 
být v oblastech zájmu jednotlivých 
členských států využívána celostním 
způsobem. Je ji proto třeba využívat ve 
větší míře za účelem zlepšení účinnosti a 
kvality programu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Unie by se měla vybavit spolehlivou 
analytickou základnou umožňující 
podporovat tvorbu politik v oblasti 
zaměstnanosti a v sociální oblasti. Taková 
základna objektivních podkladů dodává 
vnitrostátním opatřením přidanou hodnotu 
tím, že poskytuje unijní rozměr 
a porovnání pro shromažďování údajů 
a vypracovávání statistických nástrojů, 
metod a společných ukazatelů, aby tak 
vznikl celkový obraz situace v oblasti 
zaměstnanosti, sociální politiky 
a pracovních podmínek v celé Unii a aby 
bylo zajištěno kvalitní hodnocení účinnosti 
a efektivity programů a politik.

(6) Unie by se měla vybavit spolehlivou 
analytickou základnou umožňující 
podporovat tvorbu politik v oblasti 
zaměstnanosti a v sociální oblasti. Taková 
základna objektivních podkladů dodává 
vnitrostátním opatřením přidanou hodnotu 
tím, že poskytuje unijní rozměr 
a porovnání pro shromažďování údajů 
a vypracovávání statistických nástrojů, 
metod a společných ukazatelů, aby tak 
vznikl celkový obraz situace v oblasti 
zaměstnanosti, sociální politiky 
a pracovních podmínek v celé Unii a aby 
bylo zajištěno kvalitní hodnocení účinnosti 
a efektivity programů a politik. Lepší 
pochopení územního rozměru sociálně-
ekonomického znevýhodnění by 
především mohlo podstatně zhodnotit úsilí 
o vytvoření udržitelnějších 
a integrovanějších přístupů k řešení 
tohoto znevýhodnění.

Pozměňovací návrh 4
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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 
uplatňovaných v jiných zemích a jejich 
výsledků rozšiřuje škálu možností pro 
tvůrce politik, spouští vývoj nových politik 
a podporuje vnitrostátní reformy.

(7) Unie má jedinečné předpoklady 
poskytnout prostřednictvím prosazování 
příkladů osvědčených postupů celounijní 
platformu pro výměnu politik a vzájemné 
učení mezi členskými státy v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních věcí. Znalost 
politik uplatňovaných v jiných zemích 
a jejich výsledků rozšiřuje škálu možností 
pro tvůrce politik, spouští vývoj nových 
politik a podporuje vnitrostátní reformy.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Dále je potřeba podporovat investice 
do zdravotní a sociální infrastruktury, aby 
se nejen omezila nerovnost 
a diskriminace, ale rovněž v zájmu růstu, 
dobrých životních podmínek 
a vnitrostátního, regionálního a místního 
rozvoje;

Pozměňovací návrh 6

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) 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.
Z tohoto důvodu je potřeba podporovat 
trvalý dialog mezi vnitrostátními, 
regionálními a místními orgány, zástupci 
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občanské společnosti a sociálními 
partnery s cílem zajistit účinné provádění 
integrovaných opatření.

Pozměňovací návrh 7

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 vnitrostátními službami 
zaměstnanosti a Komisí. Síť EURES by 
měla podporovat lepší fungování trhů práce 
aktivním vyhledáváním pracovních 
příležitostí, usnadněním nadnárodní 
geografické mobility pracovníků, zejména 
mladých lidí, 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 provádění politik flexikurity a 
k plnění cílů strategie Evropa 2020. Je 
třeba zdůraznit, že Komise nemůže plnit 
funkci služby zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh 8

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 

(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 zintenzivnit, a to 
mimo jiné flexibilnějším vyřizováním 
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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.

administrativních formalit, které by mělo 
především přispět ke snížení 
administrativní zátěže spojené s 
mikrofinancováním, a zpřístupněním 
příslušných informativních školení 
budoucím podnikatelům, 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. Vzhledem k tomu, že malé 
podniky a mikropodniky představují 
většinu nově zakládaných společností 
v Evropské unii, mohlo by také 
poskytování mikroúvěrů vést k dosažení 
přidané hodnoty a ke konkrétním 
výsledkům v nejkratší možné době. Jako 
první krok zřídily Evropský parlament 
a Rada v roce 2010 nástroj 
mikrofinancování.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Program by měl v souladu se 
strategií Evropa 2020 řešit problém 
nezaměstnanosti mladých lidí.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Vyřešení nezaměstnanosti mladých 
lidí a nejisté situace mladých pracovníků 
by nejen snížilo sociální náklady, ale 
rovněž podpořilo sociální začlenění.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17c) Nástroj mikrofinancování by měl 
mít dlouhodobý dopad, dostat se 
k potenciálním příjemcům a sloužit jako 
aktivizující prvek pro politiku 
hospodářského i místního rozvoje. 
Opatření zahrnující mikrofinancování 
a sociální podnikání by měla být 
doprovázena instruktážními a školícími 
programy s cílem maximalizovat šance na 
vybudování životaschopných 
mikropodniků. Za tímto účelem je třeba 
na tato opatření vyčlenit pevně 
stanovenou část rozpočtu.

Pozměňovací návrh 12

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 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. Místní 
a regionální orgány by měly podporovat 
výzkumné ústavy a podniky, pobízet 
průmyslové podniky, aby investovaly do 
výzkumu a vývoje, a pomáhat jim v tom. Z 
důvodu zjednodušení systému řízení, 
provádění činností programu a vytvoření 
skutečné přidané hodnoty je nutné ho 
zřetelně propojit s doplňujícími řešeními v 
rámci politiky soudržnosti (ESF, EFRR). 
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Jelikož cílů tohoto nařízení nelze
v uspokojivé míře dosáhnout na úrovni 
členských států a lze jich z důvodu jejich 
rozsahu a účinků lépe dosáhnout na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity podle 
článku 5 Smlouvy o Evropské unii. 
V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je k dosažení těchto cílů nezbytné.

(21) Jelikož cílů tohoto nařízení nemohou 
v uspokojivé míře dosáhnout všechny
členské státy, zejména na úrovni 
jednotlivých regionů, a lze jich z důvodu 
jejich rozsahu a účinků lépe dosáhnout na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
v mezích svých kompetencí a v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku a s přihlédnutím 
k institucionální struktuře v jednotlivých 
členských zemích nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je k dosažení 
těchto cílů nezbytné.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Efektivní realizace cílů programu 
může být dosaženo díky maximálnímu 
zapojení regionálních a místních orgánů 
ve všech operačních fázích a etapách 
realizace a provádění. Regionální subjekty 
by měly být do činnosti zapojeny již ve fázi 
plánování a také během fáze přidělování 
finančních prostředků. Vzhledem k tomu, 
že regiony se v současné době stávají 
jedním z nejdůležitějších aktérů i v oblasti 
sociální politiky, mohou přispět k 
navrhování průlomových sociálních 
inovací.

Pozměňovací návrh 15
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Příslušné orgány by měly poskytovat 
finanční pobídky zaměstnavatelům, kteří 
nabízejí odborné vzdělávání osobám 
s nižší kvalifikací, a přispívají tak k jejich 
uplatnění na pracovním trhu. 

Pozměňovací návrh 16

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 cílem je dosahovat 
pozitivního 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 
specifických sociálních cílů, především 
pokud jde o místní potřeby. Je řízen 
odpovědným a transparentním způsobem, 
zejména prostřednictvím zapojení 
zaměstnanců, zákazníků a zúčastněných 
subjektů dotčených jeho podnikatelskou 
činností.

Pozměňovací návrh 17

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 

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 
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podmínky a podporuje tvorbu politik 
a provádění inovací podložených fakty ve 
spolupráci se sociálními partnery, 
organizacemi občanské společnosti 
a dalšími zúčastněnými stranami;

podmínky a podporuje tvorbu politik 
a provádění inovací podložených fakty ve 
spolupráci s místními a regionálními 
správními orgány, sociálními partnery, 
organizacemi občanské společnosti 
a dalšími zúčastněnými stranami;

Odůvodnění

Dosažení cílů strategie Evropa 2020 se musí zakládat na odpovědnosti všech úrovní správy za 
jejich plnění.

Pozměňovací návrh 18

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, pro mladé lidi a pro 
sociální podniky.

Pozměňovací návrh 19

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, vnitrostátních, regionálních a 
místních 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, což by posílilo důvěru 
občanů a všech zúčastněných subjektů;
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Odůvodnění

Dosažení cílů strategie Evropa 2020 se musí zakládat na odpovědnosti všech úrovní správy za 
jejich plnění. Je proto zásadní posílit schopnost místních orgánů podporovat provádění 
politik EU, a to prostřednictvím vzájemného učení, předkládání důkazů a budování kapacit.

Pozměňovací návrh 20

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 geografickou mobilitu 
pracovníků a zvýšit pracovní příležitosti 
rozvíjením trhů práce v Unii, které jsou 
otevřené, spravedlivé, velmi kvalitní
a přístupné všem, se zvláštním ohledem na 
mladé lidi, pro něž je hledání pracovních 
příležitostí značně obtížné;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zaměřit činnosti prováděné v rámci 
programu na mladé lidi, kteří byli 
obzvláště těžce zasaženi krizí, a na 
dlouhodobě nezaměstnané.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hodnocení a posouzení dopadů; c) hodnocení včetně zejména posouzení 
kvantitativních a kvalitativních dopadů;
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Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) sledování dopadu prováděných politik  
s ohledem na nejzranitelnější skupiny;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) sledování dopadu prováděných politik 
s ohledem na zlepšení pracovních 
podmínek;

Pozměňovací návrh 25

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 regionální, 
místní a vnitrostátní správy 
a specializovaných služeb, jež zodpovídají 
za podporu geografické mobility, určených 
členskými státy a poskytovateli 
mikroúvěrů;

Odůvodnění

Pro podporu úsilí místních a regionálních orgánů při řešení problémů souvisejících 
s chudobou a vyloučením je zvyšování způsobilosti nezbytné. Napomáhá při testování nových 
přístupů a umožňuje vzájemně se učit a sdílet zkušenosti.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. c



PE487.706v02-00 16/22 AD\903968CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) organizováním pracovních skupin 
státních, regionálních a místních úředníků 
za účelem sledování uplatňování práva 
Unie;

Odůvodnění

Výměny mezi orgány veřejné správy by měly znamenat přínos pro všechny její úrovně , neboť 
řada veřejných politik je sdílena a neleží výlučně v kompetenci státních správ.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) výměnou zaměstnanců mezi státními 
správami.

f) výměnou zaměstnanců mezi 
regionálními, místními a státními 
správami.

Odůvodnění

Při sledování uplatňování práva EU je nutné brát v úvahu rovněž regionální a místní 
souvislosti, a proto by mělo zahrnovat zástupce regionálních a místních správních orgánů.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

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 mobility 
pracovníků 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 na pomoc určitým 
skupinám pracovníků, například mladým 
lidem a starším osobám.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření způsobilá k financování v rámci 
programu lze provádět společně s jinými 
nástroji Unie za předpokladu, že tato 
opatření splňují cíle programu i dotyčných 
jiných nástrojů.

Opatření způsobilá k financování v rámci 
programu lze provádět společně s jinými 
nástroji Unie, zejména finančními, za 
předpokladu, že tato opatření splňují cíle 
programu i jiných dotyčných nástrojů.
V této souvislosti se vezme v úvahu 
součinnost se strukturálními fondy Unie, 
zejména doplňkovost programu 
s Evropským sociálním fondem, a to 
především s ohledem na dosažení cílů 
růstu podporujícího začlenění a vymýcení 
chudoby.

Pozměňovací návrh 30

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 
a v souladu se zásadou partnerství zajistí, 
aby činnosti prováděné v rámci programu 
byly v souladu s dalšími opatřeními Unie, 
zejména v rámci fondů politiky 
soudržnosti, a to především Evropského 
sociálního fondu (ESF) a Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRD)
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.

Pozměňovací návrh 31
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Činnosti podporované v rámci programu 
musí být v souladu s právními předpisy 
Unie a vnitrostátními právními předpisy, 
včetně pravidel státní podpory.

2. Činnosti podporované v rámci programu 
musí být v souladu s právními předpisy 
Unie a vnitrostátními právními předpisy, 
včetně pravidel státní podpory, a 
úmluvami MOP.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Soudržnost a doplňkovost je 
zajišťována také díky aktivnímu zapojení 
místní a regionální správy do 
uskutečňování programu.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výsledky opatření prováděných v rámci 
tohoto programu je nutno vhodně sdělovat 
a šířit s cílem maximalizovat jejich dopad, 
udržitelnost a přidanou hodnotu Unie.

1. Výsledky opatření prováděných v rámci 
tohoto programu je nutno vhodně sdělovat 
a šířit všem zúčastněným stranám s cílem 
maximalizovat jejich dopad, udržitelnost 
a přidanou hodnotu Unie.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadňovat účinné sdílení informací 
podporující začlenění, vzájemné učení 

b) usnadňovat účinné sdílení informací 
podporující začlenění, vzájemné učení 
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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;

a dialog o politice zaměstnanosti a sociální 
politice Unie a právních předpisech 
upravujících pracovní podmínky na unijní, 
vnitrostátní, regionální, místní  
a mezinárodní úrovni s cílem pomoci 
členským státům a dalším zúčastněným 
zemím při tvorbě jejich politik a při 
uplatňování práva Unie;

Pozměňovací návrh 35

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, 
regionálním a místním 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.

Pozměňovací návrh 36

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, a to jak ty, které 
jsou zřízeny na vnitrostátní úrovni, tak ty, 
které jsou zřízeny na úrovni Unie;

Pozměňovací návrh 37

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 

a) zajistit, aby volná pracovní místa, 
žádosti o zaměstnání a všechny související 
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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;

informace byly pro potenciální žadatele 
a zaměstnavatele transparentní; toho bude 
dosaženo prostřednictvím identifikace a 
neustálého shromažďování informací o 
nových pracovních příležitostech na 
evropské úrovni jak ve veřejném, tak 
v soukromém sektoru a podpory jejich 
výměny a šíření na nadnárodní, 
meziregionální a přeshraniční úrovni za 
použití standardních forem interoperability; 
síť EURES by měla zaujmout roli 
skutečného evropského portálu 
geografické mobility občanů;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. zvyšovat přístup k mikrofinancování 
a jeho dostupnost pro:

1. snížit byrokracii a současně 
minimalizovat administrativní překážky a 
zátěž s cílem  zvyšovat přístup k 
mikrofinancování a jeho dostupnost pro:

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) osoby, které ztratily zaměstnání nebo 
jsou ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo 
osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se 
vrátit na trh práce, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením nebo osoby, které 
jsou v nevýhodné pozici z hlediska 
přístupu na tradiční úvěrový trh a chtějí 
založit nebo dále rozvíjet vlastní 
mikropodnik;

a) osoby, které ztratily zaměstnání, nebo 
osoby, pro něž je obtížné vstoupit nebo se 
vrátit na trh práce, mladí lidé, jakož i 
osoby ohrožené sociálním vyloučením 
nebo osoby, které jsou v nevýhodné pozici 
z hlediska přístupu na tradiční úvěrový trh 
a chtějí založit nebo dále rozvíjet vlastní 
mikropodnik, včetně samostatné výdělečné 
činnosti, a to bez jakékoli diskriminace na 
základě věku;
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Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Aby se zajistila doplňkovost, budou tato 
opatření úzce koordinována s opatřeními 
v rámci politiky soudržnosti.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Veřejné a soukromé subjekty, které 
vykonávají činnosti uvedené v odst. 1 
písm. a), musí udržovat vysokou úroveň 
řízení, správy a ochrany spotřebitele 
v souladu se zásadami evropského kodexu 
správného chování pro poskytování
mikroúvěrů a snažit se zabránit tomu, aby 
se osoby a podniky staly předluženými. 

3. Veřejné a soukromé subjekty, které 
vykonávají činnosti uvedené v odst. 1 
písm. a), musí udržovat vysokou úroveň 
řízení, správy a ochrany spotřebitele 
v souladu se zásadami evropského kodexu 
správného chování pro poskytování 
mikroúvěrů a snažit se zabránit tomu, aby 
se osoby a podniky staly předluženými v 
důsledku poskytování úvěrů s velmi 
vysokými úroky a za podmínek, které by s 
velkou pravděpodobností vedly k jejich 
platební neschopnosti.
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