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Pozměňovací návrh 22
Karima Delli

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, 
solidaritu, zaměstnanost a inovace

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Karima Delli

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 

(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, solidaritu, zaměstnanost 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 
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Evropského parlamentu a Rady 
č. 283/2010/EU ze dne 25. května 2010, 
kterým se zřizuje evropský nástroj 
mikrofinancování Progress pro oblast 
zaměstnanosti a sociálního začleňování 
(dále jen „nástroj mikrofinancování“).

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

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V souladu s čl. 148 odst. 4 Smlouvy 
o fungování Evropské unie přijala Rada 
dne 21. října 2010 hlavní zásady politiky 
zaměstnanosti, které společně s hlavními 
směry hospodářských politik členských 
států a Unie přijatými v souladu 
s článkem 121 Smlouvy tvoří integrované 
hlavní směry strategie Evropa 2020.
Program by měl přispět k uplatňování 
integrovaných hlavních směrů strategie 
Evropa 2020, a to zejména bodů č. 7, 8 
a 10, a podporovat provádění stěžejních 
iniciativ se zvláštním ohledem na iniciativy 
Evropská platforma pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, Program pro nové 
dovednosti a pracovní místa a Mládež 
v pohybu.

(3) V souladu s čl. 148 odst. 4 Smlouvy 
o fungování Evropské unie přijala Rada 
dne 21. října 2010 hlavní zásady politiky 
zaměstnanosti, které společně s hlavními 
směry hospodářských politik členských 
států a Unie přijatými v souladu 
s článkem 121 Smlouvy tvoří integrované 
hlavní směry strategie Evropa 2020. 
Program by měl přispět k uplatňování 
integrovaných hlavních směrů strategie 
Evropa 2020, a to zejména bodů č. 7, 8 
a 10, a podporovat provádění stěžejních 
iniciativ se zvláštním ohledem na iniciativy 
Evropská platforma pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, Program pro nové 
dovednosti a pracovní místa, Mládež 
v pohybu a Příležitosti pro mladé.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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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, 
a to zejména na pozadí hospodářské krize, 
jež postihla Evropskou 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 
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 Evropské 
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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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 vyhodnotit 
inovativní řešení a jejich zavádění do 
praxe 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Experimentováním v oblasti sociální 
politiky by měl tento program především 
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pomoci zjišťovat, hodnotit a ve větším 
měřítku využívat inovativní řešení 
a postupy, s cílem napomáhat v případě 
potřeby členským státům při zvyšování 
efektivnosti jejich trhů práce a při dalším 
zlepšování politiky sociální ochrany 
a sociálního začleňování. 
Experimentováním v oblasti sociální 
politiky se rozumí projektové testování 
sociálních inovací v praxi. 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 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. de

Pozměňovací návrh 28
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Program by měl věnovat zvláštní 
pozornost územnímu rozměru chudoby 
a vyloučení, zejména rostoucím 
nerovnostem mezi regiony a v jejich 
rámci, mezi regiony a městy a v rámci 
měst a menších území.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Karima Delli
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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) 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 měl rovněž snížit
administrativní zátěž pro příjemce. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Unie by se měla vybavit spolehlivou (6) Unie by se měla vybavit spolehlivou 
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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.

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 jeho řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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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 omezila nerovnost a diskriminace, 
avšak rovněž v zájmu růstu, dobrých 
životních podmínek a vnitrostátního, 
regionálního a místního rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Karima Delli

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, 
včetně sociálních partnerů, hrají klíčovou 
úlohu v podpoře kvalitní zaměstnanosti a 
boji proti sociálnímu vyloučení 
a chudobě, stejně jako v boji proti 
nezaměstnanosti, a měly by úzce 
spolupracovat na všech opatřeních 
přijatých ke splnění cílů programu. 
Organizace občanské společnosti činné na 
různých úrovních by měly být do plnění 
těchto cílů plně zapojeny. Měly by se proto 
podílet na vytváření nových politik a na 
jejich sledování, hodnocení, testování 
v praxi a šíření a na vzájemném učení. Na 
všech úrovních by se měla vytvářet vysoce 
kvalitní partnerství. Zásada partnerství by 
měla být posílena a jakožto hlavní zásada 
rozšířena do všech částí programu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
občanské společnosti a sociálními 
partnery s cílem účinně provést 
integrovaná opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Nuno Teixeira

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 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 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 
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přispívat k cílům strategie Evropa 2020. i přeshraniční úrovni, a tím přispívat 
k cílům strategie Evropa 2020.

Or. pt

Pozměňovací návrh 36
Iosif Matula

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 
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 provádění politik flexikurity a 
k cílům strategie Evropa 2020.

Or. ro

Pozměňovací návrh 37
Luís Paulo Alves

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 

(14) Nedostatečný přístup k úvěrům je 
jednou z hlavních překážek zakládání 
podniků, zejména u lidí nejvíce vzdálených 
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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.

trhu práce. Úsilí Unie a jednotlivých států 
v této oblasti je nutno zintenzívnit, 
zejména zmírněním administrativních 
omezení, 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. Kromě toho by 
měla Komise dohlížet na to, aby regiony 
s trvalými omezeními a vážně zasažené 
krizí měly lepší přístup k evropským 
fondům, které by jim sloužily jako nástroj 
růstu a jejich omezení zmírňovaly.

Or. pt

Pozměňovací návrh 38
Petru Constantin Luhan

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. Malé podniky a 
mikropodniky také představují většinu 
nově zakládaných společností v Evropské 
unii a poskytování mikroúvěrů může vést 
k dosažení přidané hodnoty a ke 
konkrétním výsledkům v nejkratší možné 
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době. Jako první krok zřídily Evropský 
parlament a Rada v roce 2010 nástroj 
mikrofinancování.

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Karima Delli

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 
a rozdělování prostředků v rámci 
mikrofinancování pro zvlášť ohrožené 
skupiny a mladé lidi. Dále podporuje 
rozvoj podnikání, sociální ekonomiku 
a mikropodniky, které nemají žádnou 
nebo dostatečnou finanční způsobilost 
a nemají žádné nebo dostatečné 
kapitálové zdroje, a tudíž nemají přístup 
k úvěrům. Příspěvek Unie tak napomáhá 
rozvoji nově vznikajícího sektoru 
sociálního podnikání a mikrofinančního 
trhu v Unii a podporuje přeshraniční 
aktivity. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Karima Delli

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. Růst 
zaměstnanosti zůstává i přes některé 
pozitivní náznaky oživení v roce 2009 
příliš slabý na to, aby vedl ke stabilnímu 
snížení vysoké míry nezaměstnanosti. 
Průměrná doba nezaměstnanosti se 
prodlužuje a míra nezaměstnanosti 
mladých lidí v řadě členských států 
vzrostla; v některých z nich v současnosti 
dosahuje více než 40 %. Ačkoli se situace 
v jednotlivých evropských zemích výrazně 
liší, průměrná míra nezaměstnanosti 
mladých lidí v EU je více než dvojnásobná 
oproti míře nezaměstnanosti dospělých. 
Kromě toho existují velké regionální 
rozdíly. Nezaměstnanost mladých lidí 
roste zejména ve venkovských oblastech. 
Mladým lidem do 25 let by měla být 
otevřena budoucnost a měli by mít 
vyhlídky na to, že budou hrát klíčovou 
úlohu v rozvoji evropské společnosti 
a hospodářství, což je v době krize zvlášť 
důležité.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Vyřešení nezaměstnanosti mladých 
lidí a nejisté situace mladých pracovníků 
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by nejen snížilo sociální náklady, ale 
rovněž podpořilo sociální začlenění. 
Program by tudíž měl nezaměstnanosti 
mladých lidí věnovat zvláštní pozornost 
a zavést osu týkající se iniciativy Mládež 
s cílem zlepšit přechod ze školy do 
důstojného zaměstnání a pracovní 
podmínky mladých lidí a snížit míru 
předčasného ukončování školní docházky.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17c) Nástroj mikrofinancování by měl 
mít dlouhodobý dopad, dosáhnout až 
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 školicími 
programy s cílem maximalizovat šance na 
vybudování životaschopných 
mikropodniků. Za tímto účelem je třeba 
na tato opatření vyčlenit pevně 
stanovenou část rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17d) Komise a členské státy by měly 



AM\900792CS.doc 17/62 PE488.021v01-00

CS

k odborné přípravě a zaměstnanosti 
zaujmout přístup založený na dodržování 
práv. Neměl by být ohrožen kvalitativní 
aspekt slušné práce pro mladé lidi, včetně 
odměn za stáže a učňovského vzdělávání, 
a hlavními faktory zohledněnými 
v prováděných krocích by měly být 
základní pracovní a další normy týkající 
se kvality práce, jako je pracovní doba, 
mzda, sociální zabezpečení a bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17e) Opatření v rámci programu by měla 
podporovat členské státy ve vytváření 
účinných pobídek, jako jsou dotace na 
zaměstnanost nebo příspěvky na pojištění 
pro mladé lidi, které jim zajistí důstojné 
životní a pracovní podmínky. Tyto pobídky 
by měly motivovat veřejné i soukromé 
zaměstnavatele k náboru a odborné 
přípravě mladých lidí, k investicím do 
vytváření kvalitních pracovních míst pro 
mladé lidi a do průběžné odborné přípravy 
a trvalého zlepšování jejich dovedností 
v průběhu zaměstnání a k podpoře 
podnikání jakožto možné volby mladých 
lidí. Program by se měl rovněž zaměřit na 
zvláštní úlohu a význam malých podniků, 
pokud jde o odbornou přípravu, odborné 
konzultace a tradiční know-how, a zajistit 
přístup mladých lidí k mikrofinancování. 
Program by měl usnadnit výměnu 
osvědčených postupů v těchto oblastech 
mezi členskými státy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 45
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17f) Opatření v rámci programu by měla 
podporovat členské státy a subjekty trhu 
práce v zavádění záruky pro mladé lidi, 
díky níž by mladí lidé měli mít zajištěno 
pracovní místo, vzdělávání, odbornou 
přípravu či rekvalifikaci do čtyř měsíců od 
ukončení studia, zejména pokud se jedná 
o osoby, které předčasně ukončily 
vzdělávání a odbornou přípravu, a další 
zranitelné mladé lidi. Program by měl 
usnadnit výměnu osvědčených postupů 
v této oblasti mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Karima Delli

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 článku 8 Smlouvy by měl 
program zajistit, že uplatňování jeho 
priorit přispěje k podpoře rovnosti žen 
a mužů. Hodnocení ukázala, jak je 
důležité, aby byla rovnost žen a mužů 
zohledněna ve všech aspektech programu 
a zejména aby přitom byla přijata zvláštní 
opatření na podporu rovnosti žen a mužů.
Mělo by se provádět pravidelné sledování 
a hodnocení za účelem posouzení způsobu, 
jakým jsou v činnostech programu řešeny 
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otázky rovnosti žen a mužů.
Or. en

Pozměňovací návrh 47
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Podle článku 10 Smlouvy program 
zajistí, že provádění jeho priorit přispěje 
k podpoře boje proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace a že budou 
splněny povinnosti stanovené v Úmluvě 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, mimo jiné pokud jde 
o vzdělávání, práci, zaměstnání 
a dostupnost. Program by měl přispívat ke 
strategiím EU pro uplatňování těchto 
zásad. Mělo by se provádět pravidelné 
sledování a hodnocení s cílem posoudit 
způsob, jakým jsou v činnostech 
programu řešena opatření proti 
diskriminaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) v souladu s článkem 3 Smlouvy 
a článkem 24 Listiny základních práv EU 
program zajistí ochranu práv dítěte.

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Karin Kadenbach

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 kvalitní 
zaměstnanosti, zaručením přiměřené 
sociální ochrany a bojem proti sociálnímu 
vyloučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Iosif Matula

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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 51
Luís Paulo Alves
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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 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 a 
s ohledem na institucionální strukturu 
členských států a regionů nepřekračuje 
toto nařízení rámec toho, co je k dosažení 
těchto cílů nezbytné.

Or. pt

Pozměňovací návrh 52
Petru Constantin Luhan

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 nelze 
v uspokojivé míře dosáhnout na úrovni 
všech členských států a zejména na úrovni 
regionů 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.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 53
Iosif Matula

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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 54
Karima Delli

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, 
solidaritu, zaměstnanost a inovace (dále 
jen „program“), jehož cílem je přispívat 
k provádění strategie Evropa 2020, jejích 
hlavních cílů, stěžejních iniciativ,
integrovaných hlavních směrů a iniciativy 
Příležitosti pro mladé 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
a situace mladých lidí, pokud jde o jejich 
zaměstnání a vzdělávání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Karima Delli

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 
subjekt sociální ekonomiky, jehož hlavním 
cílem je dosahovat sociálních cílů, spíše 
než vytvářet zisk pro své vlastníky, členy
a držitele podílů. Působí na trhu 
prostřednictvím výroby zboží a služeb 
podnikatelským a inovativním způsobem 
a zisky znovu investuje zejména za účelem 
dosahování svých sociálních cílů. Je řízen 
odpovědným a transparentním způsobem, 
zejména prostřednictvím zapojení 
zaměstnanců, zákazníků a zúčastněných 
subjektů dotčených jeho činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Karin Kadenbach

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 
sociálních cílů, spíše než vytvářet zisk pro 
své vlastníky, členy a zúčastněné subjekty. 
Působí na trhu prostřednictvím výroby 
zboží a služeb podnikatelským 
a inovativním způsobem a přebytky 
opětovně investuje do další podpory svých
sociálních cílů. Je řízen odpovědným 
a transparentním způsobem, zejména 
prostřednictvím zapojení zaměstnanců, 
zákazníků a zúčastněných subjektů 
dotčených jeho podnikatelskou činností.
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Or. de

Pozměňovací návrh 57
Wojciech Michał Olejniczak

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 
z místního hlediska fungování podniku. Je 
řízen odpovědným a transparentním 
způsobem, zejména prostřednictvím 
zapojení zaměstnanců, zákazníků 
a zúčastněných subjektů dotčených jeho 
podnikatelskou činností.

Or. pl

Pozměňovací návrh 58
Jens Nilsson

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 

(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 a vytváří sociální přínos pro 
společenství, a to prostřednictvím výroby 
zboží a služeb obecného zájmu 
a organizace výrobního procesu 
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odpovědným a transparentním způsobem, 
zejména prostřednictvím zapojení 
zaměstnanců, zákazníků a zúčastněných 
subjektů dotčených jeho podnikatelskou 
činností.

demokratickým a participativním 
způsobem, se zapojením interních 
zúčastněných stran a společenství 
samotného. Na trhu působí 
podnikatelským a inovativním způsobem 
a přebytky používá zejména k dosahování 
sociálních cílů. Je řízen odpovědným 
a transparentním způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) pojem „mikrofinancování“ zahrnuje 
záruky, protizáruky, mikroúvěry, vlastní 
nebo kvazivlastní kapitál ve vztahu 
k osobám a mikropodnikům.

(d) pojem „mikrofinancování“ zahrnuje 
záruky, protizáruky, mikroúvěry, vlastní 
nebo kvazivlastní kapitál ve vztahu 
k osobám a mikropodnikům, které nemají 
žádnou nebo dostatečnou finanční 
způsobilost a nemají žádné nebo 
dostatečné kapitálové zdroje, a tudíž 
nemají přístup k úvěrům.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program se skládá z těchto tří
komplementárních os:

1. Program se skládá z těchto čtyř
komplementárních os:

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Karima Delli

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, sociální ochrany, 
sociálního začlenění, právních předpisů 
upravujících pracovní podmínky a boje 
proti chudobě a podporuje tvorbu politik 
a sociální pokrok podložené fakty ve 
spolupráci se sociálními partnery, 
organizacemi občanské společnosti, 
místními a regionálními orgány a dalšími 
zúčastněnými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Karin Kadenbach

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 s místními a regionálními 
správními orgány, sociálními partnery, 
organizacemi občanské společnosti 
a dalšími zúčastněnými stranami;

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 63
Karima Delli

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 pomůže 
zlepšit přístup k mikrofinancování a jeho 
dostupnost pro osoby, které ztratily 
zaměstnání nebo jsou ohroženy ztrátou 
zaměstnání, nebo osoby, pro něž je obtížné 
vstoupit nebo se vrátit na trh práce, stejně 
jako pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením nebo zranitelné osoby, které 
jsou v nevýhodné pozici z hlediska vstupu 
na tradiční úvěrový trh, a pro 
mikropodniky, jež tyto osoby 
zaměstnávají, stejně jako podniky
v sociální ekonomice.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Luís Paulo Alves

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, se zvláštním ohledem na 
specifické potřeby nejvzdálenějších a 
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odlehlých regionů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 65
Nuno Teixeira

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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 66
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) osa týkající se iniciativy Mládež, která 
zlepší situaci v oblasti zaměstnanosti 
a vzdělávání mladých lidí, zejména těch, 
kteří se neúčastní vzdělávání nebo 
odborné přípravy (NEET).

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
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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 se 
vztahují na všechny čtyři osy uvedené 
v odst. 1 písm. a), b), c) a ca), přičemž na 
každý z nich se rovněž vztahují zvláštní 
ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Karin Kadenbach

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 i 
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;

Or. en

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 69
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
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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, 
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, 
která by přinesla důvěru ze strany občanů 
a všech zúčastněných subjektů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 70
Karima Delli

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 zapojení všech 
zúčastněných stran včetně nevládních 
organizací a zranitelných osob, jako jsou 
například lidé postižení chudobou 
a sociálním vyloučením, osoby se 
zdravotním postižením, migranti a etnické 
menšiny, a podporou řádné správy věcí 
veřejných, vzájemného učení a sociálních 
inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Karima Delli



AM\900792CS.doc 31/62 PE488.021v01-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) modernizovat právní předpisy Unie 
v souladu se zásadami inteligentní 
regulace a zajistit účinné uplatňování
práva Unie v záležitostech souvisejících 
s pracovními podmínkami;

(c) sledovat pokrok v oblasti sociálních 
cílů strategie Evropa 2020 a politik Unie 
a práva Unie v záležitostech souvisejících 
s pracovními podmínkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Wojciech Michał Olejniczak

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 a přístupné všem, a umožnit 
potřebnou rekvalifikaci pracovníkům 
z průmyslu a odvětví postižených 
restrukturalizací a hromadným 
propouštěním, zejména došlo-li k nim 
v důsledku globalizace;

Or. pl

Odůvodnění

Tato změna rozšíří oblast působnosti programu a umožní dosáhnout potřebného souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci (2014–2020).

Pozměňovací návrh 73
Nuno Teixeira

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) podporovat geografickou mobilitu 
pracovníků a zvýšit pracovní příležitosti 
rozvíjením trhů práce v Unii, které jsou 
otevřené a přístupné všem, se zvláštním 
ohledem na mladé lidi, pro něž je hledání 
profesních příležitostí obtížnější;

Or. pt

Pozměňovací návrh 74
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) bojovat proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení podporou činností občanské 
společnosti, organizací, sociálních 
partnerů, sociálních podniků a organizací 
sociální ekonomiky a veřejných orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(eb) zajistit hladký přechod od vzdělávání 
k důstojnému zaměstnání, předcházet 
předčasnému ukončování školní docházky 
a podporovat kvalitu stáží a učňovského 
vzdělávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Karima Delli

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, 
zohledňováním této problematiky, 
provádět pozitivní opatření na podporu 
rovnosti žen a mužů, bojovat proti 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace a plnit 
povinnosti stanovené v Úmluvě OSN 
o právech osob se zdravotním postižením, 
mimo jiné pokud jde o vzdělávání, práci, 
zaměstnání a dostupnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Karima Delli

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 po celou dobu trvání 
programu, a to na všech jeho úrovních. 
Za tímto účelem Komise a členské státy 
zajistí zapojení organizací občanské 
společnosti včetně sociálních partnerů, jež 
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představují cílové skupiny programu, a 
místních a regionálních orgánů do 
strategického rozhodování, vývoje, 
provádění, kontroly, hodnocení a šíření os 
programu.
Na zajištění účinného uplatňování zásady 
partnerství a na činnosti zaměřené na 
zvyšování způsobilosti a kompetence 
sociálních partnerů a občanských 
společností – jak na místní, tak na 
regionální úrovni –, jež představují cílové 
skupiny programu, jsou přiděleny 
finanční prostředky v dostatečné výši.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Karima Delli

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) 60 % na osu týkající se programu 
Progress, z čehož nejméně 50 % se 
přiděluje na sociální ochranu, sociální 
začlenění a omezení a prevenci chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Karin Kadenbach

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) 56 % na osu týkající se programu 
Progress, z čehož nejméně 50 % se 
přiděluje na sociální ochranu, sociální 
začlenění a omezení chudoby a její 
prevenci a nejméně 10 % na boj proti 
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s cílem zvětšit rozsah jejich využívání; nezaměstnanosti mladých lidí; nejméně 
25 % je přiděleno na podporu 
experimentování v oblasti sociální 
politiky; finanční prostředky jsou přitom 
stejnou měrou k dispozici pro malé, 
střední i velké projekty;

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Nuno Teixeira

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) 60 % na osu týkající se programu 
Progress, z čehož nejméně 15 % se 
přiděluje na podporu sociálního 
experimentování jakožto metody pro 
testování a hodnocení inovativních řešení 
s cílem zvětšit rozsah jejich využívání a 
15 % na politiku zaměstnanosti mladých 
lidí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 81
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 15% na osu týkající se sítě EURES; (b) 20 % na osu týkající se sítě EURES, 
z čehož 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 82
Karin Kadenbach

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 čehož nejméně 40 % se přiděluje na 
cílené programy mobility, nejméně 20 % 
na přeshraniční partnerství a nejméně 
15 % na školení a kvalifikaci 
zaměstnanců sítě EURES;

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Karima Delli

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) 15 % na osu týkající se 
mikrofinancování a sociálního podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Karin Kadenbach

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 čehož nejméně 45 % se přiděluje na 
mikrofinancování a nejméně 45 % na 
sociální podnikání.

Or. de
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Pozměňovací návrh 85
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25 % rozpočtu pro tento program se 
přiděluje na podporu experimentování 
v oblasti sociální politiky a nejméně 
dalších 10 % je přiděleno na boj proti 
nezaměstnanosti a vyloučení mladých lidí; 
finanční prostředky budou zpřístupněny 
malým, středním i velkým projektům;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Kromě finančních prostředků
uvedených v odstavci 1 se na osu týkající 
se iniciativy Mládež přidělí finanční 
prostředky uvedené v čl. 3 odst. 1 
písm. ca). V programovém období od 
1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 činí 
finanční prostředky vyčleněné na tuto osu 
[XXX] milionu EUR.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem řešení nepřijatelně vysoké úrovně nezaměstnanosti mladých lidí se zavádí nová osa 
týkající se iniciativy Mládež, za předpokladu , že v rámci VFR na období 2014–2020 lze 
zajistit financování tohoto cíle.



PE488.021v01-00 38/62 AM\900792CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 87
Karin Kadenbach

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 se pokryly 
například výdaje spojené s technickou 
nebo správní pomocí, překlady, 
výběrovými řízeními, schůzkami 
odborníků a komunikací, a to k prospěchu 
jak Komise, tak příjemců.

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Karima Delli

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 
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podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) odborná příprava právníků, politiků 
a poradců EURES;

(c) odborná příprava právníků, politiků 
a poradců EURES a subjektů, jež se 
účastní přeshraničních partnerství 
EURES;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Karin Kadenbach

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

Or. en

Odůvodnění

Pro podporu úsilí místních a regionálních orgánů při řešení problémů souvisejících 
s chudobou a vyloučením je zvyšování způsobilosti nezbytné. Pomáhá zkoušet nové přístupy, 
vzájemně se učit a sdílet zkušenosti.

Pozměňovací návrh 92
Petru Constantin Luhan
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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 a 
regionální správy, jakož i 
specializovaných služeb, jež zodpovídají za 
podporu geografické mobility, určených 
členskými státy a poskytovateli 
mikroúvěrů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 93
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) zvyšováním způsobilosti organizací 
sociálních partnerů, nevládních 
organizací a subjektů sociální ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 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, regionálních a místních úředníků 
za účelem sledování uplatňování práva 
Unie;

Or. en
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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 95
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 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, regionálních nebo místních
úředníků za účelem sledování uplatňování 
práva Unie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 96
Karima Delli

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, občanskou společností,
organizacemi sociálních partnerů 
a službami zaměstnanosti na evropské 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) výměna zaměstnanců mezi státními 
správami.

(f) výměna zaměstnanců mezi
regionálními, místními a státními 
správami.

Or. en

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 98
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 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 dobrovolné 
mobility občanů v rámci Unie a odstranění 
překážek mobility občanů, kteří se 
rozhodnout k přesunu:

(a) poskytování informací a poradenství 
uchazečům o zaměstnání, mobilním 
pracovníkům, přeshraničním 
pracovníkům, organizacím zastupujícím 
jejich zájmy a zaměstnavatelům; odborná 
příprava subjektů, jež rozdělují 
přeshraniční podporu;
(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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 99
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 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 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 na pomoc určitým skupinám pracovníků, 
například mladým lidem a seniorům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Podpora mikrofinancování a sociálních 
podniků zejména prostřednictvím 
finančních nástrojů stanovených v rámci 
hlavy VIII části jedna nařízení XXX/2012 
[nové finanční nařízení], kterým se stanoví 
finanční pravidla pro roční rozpočet 
Evropské unie, a grantů.

5. Podpora mikrofinancování a sociálních 
podniků a podpora osob, které nemají 
žádnou nebo dostatečnou finanční 
způsobilost a nemají žádné nebo 
dostatečné kapitálové zdroje, a tudíž 
nemají přístup k úvěrům, zejména 
prostřednictvím finančních nástrojů 
stanovených v rámci hlavy VIII části jedna 
nařízení XXX/2012 [nové finanční 
nařízení], kterým se stanoví finanční 
pravidla pro roční rozpočet Evropské unie, 
a grantů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 dotyčných jiných nástrojů. 
V této souvislosti se vezme v úvahu 
součinnost se strukturálními fondy 
Evropské unie, zejména doplňkovost 
programu s Evropským sociálním fondem, 
a to především s ohledem na dosažení cílů 
růstu podporujícího začlenění a vymýcení 
chudoby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Karima Delli

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 Evropského sociálního 
fondu (ESF) a v takových oblastech, jako 
jsou sociální dialog, spravedlnost 
a základní práva, rovné příležitosti, 
vzdělávání, odborná příprava, práva 
a dobré životní podmínky dětí a politika 
týkající se mládeže, migrační politika, 
výzkum a inovace, podnikání, zdraví, 
pracovní podmínky, rozšíření a vnější 
vztahy a obecná hospodářská politika, 
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a aby tato opatření vhodně doplňovaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Karima Delli

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Prováděná opatření musí být dále 
v souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a Úmluvou OSN o právech 
osob se zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
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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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do konce roku 2017 bude provedeno 
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.

1. Do konce roku 2017 bude ve spolupráci 
se strategickým poradním sborem 
uvedeným v článku 26d provedeno 
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. Strategický poradní sbor 
uvedený v článku 26d je zapojen do celého 
postupu hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Karima Delli

Návrh nařízení
Článek -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1
Tematické oddíly

Víceletý pracovní program osy týkající se 
programu Progress by měl podporovat 
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opatření v jednom nebo více 
z následujících tematických oddílů:
a) zaměstnanost;
b) sociální ochrana, sociální začlenění 
a omezení a prevence chudoby;
c) pracovní podmínky a zdraví 
a bezpečnost při práci;
Kromě toho by měl zahrnovat následující 
horizontální priority:
a)experimentování v oblasti sociální 
politiky;
b) boj proti nezaměstnanosti a vyloučení 
mladých lidí;
c) podpora rovných příležitostí žen 
a mužů;
b) boj proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo světového 
názoru, zdravotního postižení, věku nebo 
sexuální orientace a plnění povinností 
stanovených v Úmluvě OSN o právech 
osob se zdravotním postižením;
e) ochrana práv a dobrých životních 
podmínek dětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě obecných cílů stanovených 
v článku 4 má osa týkající se programu 
Progress rovněž tyto specifické cíle:

Kromě obecných cílů stanovených 
v článku 4 má osa týkající se programu 
Progress rovněž specifický cíl podporovat 
provádění strategie Evropa 2020, 
Evropské platformy pro boj proti chudobě 
a dalších souvisejících stěžejních iniciativ 
a zapojení do posílené sociální otevřené 
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metody koordinace (OMK). Specifické cíle
mají:

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vytvářet a šířit kvalitní srovnávací 
analytické znalosti s 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 
diskriminaci a vícenásobné diskriminaci, 
chudobě a vyloučení z bydlení, 
nezaměstnanosti a chudobě mladých lidí 
a chudobě u migrantů a etnických 
menšin, dětské chudobě a energetické 
chudobě, jakož i právní předpisy v těchto 
oblastech byly založeny na správných 
podkladech a odpovídaly potřebám lidí
a sociálním problémům a podmínkám 
v jednotlivých členských státech 
a ostatních zúčastněných zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Karima Delli

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 

(b) usnadňovat účinné sdílení informací 
podporující začlenění, vzájemné učení 
a dialog, a to v rámci evropské strategie 
zaměstnanosti a otevřené metody 
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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;

koordinace (OMK) v oblasti sociální 
ochrany a začlenění a prostřednictvím 
vytváření sítí mezi specializovanými 
orgány, včetně sociálních partnerů 
a organizací občanské společnosti, 
v souvislosti s politikou Unie v oblasti 
zaměstnanosti, sociální ochrany, 
sociálního začlenění, právních předpisů 
upravujících pracovní podmínky, boje 
proti diskriminaci a vícenásobné 
diskriminaci, ochrany práv a dobrých 
životních podmínek dětí, boje proti 
nezaměstnanosti a chudobě mladých lidí, 
pomoci při začleňování migrantů 
a zlepšení situace žadatelů o azyl 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 111
Karin Kadenbach

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 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;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Luís Paulo Alves

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 113
Petru Constantin Luhan

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 114
Karima Delli
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) podporovat aktivní zapojení všech 
dalších významných aktérů v návaznosti 
na již schválené priority Unie, jako je 
aktivní začleňování, boj proti diskriminaci 
a vícenásobné diskriminaci, proti 
bezdomovectví a vyloučení z bydlení, 
chudobě dětí, energetické chudobě, 
chudobě a nezaměstnanosti mladých lidí 
a chudobě u migrantů, zlepšení situace 
žadatelů o azyl a etnických menšin 
a provádění evropské strategie v oblasti 
zdravotního postižení pro období 2010–
2020, Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, společné akce pro 
duševní zdraví a společné akce pro boj 
proti nerovnostem v oblasti zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bb) posilovat kulturu prevence v oblasti 
zdraví a bezpečnosti při práci 
a podporovat duševní a fyzické zdraví 
v pracovním prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Karin Kadenbach

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

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Luís Paulo Alves

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 
zaměstnanosti a sociální politiky Unie 
a jejích právních předpisů upravujících 
pracovní podmínky.

Or. pt

Pozměňovací návrh 118
Karin Kadenbach

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, 



AM\900792CS.doc 53/62 PE488.021v01-00

CS

které jsou zřízeny na úrovni Unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Karima Delli

Návrh nařízení
Článek -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1
Tematické oddíly

Osa týkající se sítě EURES zahrnuje 
opatření následujících oblastech:
a) informační služby, poradenství 
a zprostředkování zaměstnání určené 
mobilním pracovníkům 
a zaměstnavatelům;
b) cílené programy mobility;
c) nadnárodní, odvětvová a přeshraniční 
spolupráce;
d) hodnocení činnosti a umístění, a to 
jako průřezový oddíl;
e) systém „Tvoje první práce přes 
EURES“ pro mladé uchazeče 
o zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Nuno Teixeira

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 trvalé 
identifikace a shromažďování nových 
pracovních příležitostí 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;

Or. pt

Pozměňovací návrh 121
Karima Delli

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 volná pracovní místa, 
žádosti o zaměstnání a všechny související 
informace byly pro potenciální žadatele 
a zaměstnavatele transparentní, a zajistit 
instruktáž za účelem zlepšení postavení 
osob, zejména těch s nízkou kvalifikací; 
toho bude dosaženo prostřednictvím jejich 
výměny a šíření na nadnárodní, 
meziregionální a přeshraniční úrovni za 
použití standardních forem interoperability;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) rozvíjet služby pro nábor a umísťování (b) rozvíjet služby pro nábor a umísťování 
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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.

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 –
avšak nezletilým pouze v omezené míře.

Or. de

Odůvodnění
Umísťování nezletilých mladistvých v zahraničí prostřednictvím sítě EURES je – mimo jiné 
s ohledem na právo na ochranu mládeže – problematické, neboť úprava následné povinnosti 
dohledu většinou není dostatečná. Jelikož se však vnitrostátní úřady práce na síť EURES 
zvlášť zaměřují, lze při výslovné zmínce/přímém zdůraznění této cílové skupiny očekávat 
zvýšený tlak na omezení vnitrostátních programů s cílem umístit mladistvé v zahraničí.

Pozměňovací návrh 123
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) vytvořit cílený systém pracovní 
mobility pro přeshraniční nábor 
pracovníků a pracovní umísťování s cílem 
pomoci mladým lidem najít pracovní 
místo v jiném členském státě (iniciativa 
„Tvoje první práce přes EURES“), a to 
prostřednictvím vyřizování nabídek 
volných pracovních míst a žádostí 
o zaměstnání na unijní úrovni; toto se 
vztahuje na všechny fáze umísťování 
pracovníků od přípravy před nástupem do 
zaměstnání až po následnou pomoc po 
umístění, s cílem zajistit úspěšné 
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začlenění žadatele na trhu práce;
Or. en

Pozměňovací návrh 124
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. zvyšovat přístup k mikrofinancování 
a jeho dostupnost pro:

1. zvyšovat přístup k mikrofinancování 
a jeho dostupnost snížením administrativní 
zátěže pro:

Or. pt

Pozměňovací návrh 125
Karima Delli

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 
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, včetně samostatné výdělečné 
činnosti, a to bez jakékoli diskriminace na 
základě věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Nuno Teixeira
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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, mladé lidi, 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;

Or. pt

Pozměňovací návrh 127
Karima Delli

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, a mikropodniky, které 
zaměstnávají osoby uvedené pod 
písmenem a);

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aby se zajistila doplňkovost, budou 
tato opatření úzce koordinována 
s opatřeními v rámci politiky soudržnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 129
Karima Delli

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 životaschopné mikropodniky 
veřejné a soukromé subjekty uvedené v 
odst. 1 písm. a) úzce spolupracují 
s organizacemi – včetně organizací 
občanské společnosti –, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Karin Kadenbach

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, ale 
zároveň docílit z této činnosti takových 
příjmů, jež jim zajistí živobytí.

Or. de
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Pozměňovací návrh 131
Karima Delli

Návrh nařízení
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 a
Tematické oddíly

Osa týkající se iniciativy Mládež pro osoby 
mladší 25 let zahrnuje opatření v těchto 
oblastech:
a) prevence předčasného ukončování 
školní docházky, zejména prostřednictvím 
znovuzačlenění do odborné přípravy,
b) rozvoj dovedností, jež jsou pro trh práce 
relevantní, s cílem více sblížit svět 
zaměstnání, vzdělávání a odborné 
přípravy,
c) podpora první pracovní zkušenosti 
a zácviku na pracovišti s cílem nabídnout 
mladým lidem příležitost získat relevantní 
dovednosti a pracovní zkušenosti,
d) přístup na trh práce: získání (prvního) 
pracovního místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Karima Delli

Návrh nařízení
Článek 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 b
Specifické cíle

Kromě obecných cílů stanovených 
v článku 4 má osa týkající se iniciativy 
Mládež rovněž tyto specifické cíle:
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a) podporovat vytváření zvláštních 
inovativních programů za účelem boje 
proti nezaměstnanosti mladých lidí 
a podpory přechodu mladých lidí ze školy 
do důstojného zaměstnání, zejména ve 
znevýhodněných oblastech a regionech 
s mimořádně vysokou nezaměstnaností 
mladých lidí; v této souvislosti je nutno 
věnovat zvláštní pozornost mladým lidem 
s méně příležitostmi, kteří mohou čelit 
vícenásobné diskriminaci, včetně mladých 
žen, mladých lidí, kteří nepracují ani se 
neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy (NEET), a mladých lidí, kteří 
jsou příslušníky národnostních menšin;
b) podporovat výměnu osvědčených 
postupů a vzájemné učení v oblasti boje 
proti nezaměstnanosti mladých lidí, včetně 
možnosti zavedení záruky pro mladé lidi, 
která by každé mladému člověku v Evropě 
zajistila nabídku pracovního místa, 
dalšího vzdělávání či odborné přípravy 
zaměřené na praktické uplatnění, a to 
nejpozději do čtyř měsíců od ukončení 
studia, nebo poté, co se dotyčná osoba 
stala nezaměstnanou; zlepšovat kvalitu 
stáží a učňovského vzdělávání a snižovat 
míru předčasného ukončování školní 
docházky;
(c) poskytovat tvůrcům politik finanční 
podporu pro testování přístupů sociální 
politiky a politiky trhu práce zaměřených 
na boj proti nezaměstnanosti, podporu 
přechodu mladých lidí ze škol do 
důstojného zaměstnání, zvýšení kvality 
stáží a učňovského školství, snížení míry 
předčasného ukončování školní docházky 
a zpřístupňování důležitých znalostí 
a zkušeností;
d) poskytovat Unii, vnitrostátním 
a regionálním organizacím finanční 
podporu určenou ke zlepšení jejich 
kapacity pro rozvoj, propagaci a podporu 
činností zaměřených na boj proti 
nezaměstnanosti, podporu přechodu 
mladých lidí ze škol do důstojného 
zaměstnání, zvýšení kvality stáží 
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a učňovského školství, snížení míry 
předčasného ukončování školní docházky 
a zpřístupňování důležitých znalostí 
a zkušeností.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Karima Delli

Návrh nařízení
Článek 26 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 c
Zapojení

1. Osy týkající se iniciativy Mládež se 
mohou účastnit tyto země:
a) členské státy,
b) členské země ESVO a EHP, v souladu 
s Dohodou o EHP;
c) kandidátské země a potenciální 
kandidátské země, v souladu s obecnými 
zásadami a obecnými podmínkami 
stanovenými v rámcových dohodách 
uzavřených s nimi o jejich účasti 
v programech EU.
2. Osy týkající se iniciativy Mládež se 
mohou účastnit všechny veřejné nebo 
soukromé subjekty, osoby a instituce, a to 
zejména:
a) vnitrostátní, regionální a místní 
orgány;
b) veřejné služby zaměstnanosti;
c) sociální partneři;
d) mládežnické organizace a další 
nevládní organizace na všech politických 
úrovních;
e) vysokoškolské instituce a výzkumné 
ústavy;
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f) odborníci na problematiku hodnocení 
a posuzování dopadů;
3. Pro účely uplatňování osy týkající se 
iniciativy Mládež Komise naváže 
spolupráci s agenturami EU uvedenými 
v čl. 16 odst. 2a. Komise může rovněž 
navázat spolupráci s mezinárodními 
organizacemi uvedenými v čl. 16 odst. 3 
a s třetími zeměmi, jež se programu 
neúčastní, jak uvádí čl. 16 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Karima Delli

Návrh nařízení
Kapitola 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osa týkající se iniciativy Mládež

Or. en


