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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V rámci legislativního balíčku pro období 2014–2020 předložila Evropská komise návrh 
nařízení zavádějícího nový program Evropské unie pro sociální změny a inovace (dále jen 
"program"). 
Nařízení, kterým se stanoví nový program, bylo zařazeno do souboru výdajů v rámci okruhu 1 
(Inteligentní růst podporující začlenění) nového víceletého finančního rámce pro období 
2014–2020. 

Program má přispět k provádění strategie „Evropa 2020“ a dosažení jejích cílů v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, a to prostřednictvím řady 
činností, mezi něž patří analytické činnosti, činnosti v oblasti vzájemného učení, podpora 
hlavních subjektů odpovědných za uskutečnění cílů programu, podpora mobility pracovníků 
v Unii a podpora mikropodniků, které mají za cíl dosáhnout vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zajistit odpovídající sociální zabezpečení, bojovat za vymýcení sociálního vyloučení a 
chudoby a zlepšovat pracovní podmínky. 
Evropská komise navrhuje sloučit tři stávající nástroje (program Progress, program EURES a 
nástroj mikrofinancování na podporu zaměstnanosti a sociálního začlenění Progress) do 
jediného programu pro sociální změny a inovace. 

Program Společenství Progress pro zaměstnanost a sociální solidaritu, zavedený v roce 2006, 
má za cíl podporovat politiku zaměstnanosti Evropské unie pomocí monitorování politiky, 
vzájemného učení, vypracováním nástrojů a statistických metod, podporou hlavních subjektů, 
vytvářením sítí a šířením znalostí. Hlavními příjemci prostředků jsou místní a regionální 
orgány samosprávy, sociální partneři a nevládní organizace.
Síť Evropských služeb zaměstnanosti EURES byla vytvořena v roce 2002. Cílem sítě je 
podpora mobility pracovníků v EU. EURES podporuje vytváření přeshraničních partnerství, 
které poskytují platformu jak pro kontakt veřejných služeb a sociálních partnerů, tak pro 
služby poradenské činnosti v oblasti práv a povinností zaměstnanců.
Nástroj mikrofinancování pro zaměstnanost a sociální začlenění Progress, vytvořený v roce 
2010, zlepšuje dostupnost mikroúvěrové pomoci pro osoby, které jsou v nevýhodné pozici 
z hlediska vstupu na tradiční úvěrový trh (nezaměstnaní, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením) a které hodlají zahájit samostatně výdělečnou činnost nebo svůj podnik rozšířit.
Nástroj k mikrofinancování nezpřístupňuje finanční prostředky podnikatelům přímo, ale 
usnadňuje mikrofinančním institucím v zemích EU poskytování půjček podnikatelům, kteří 
hodlají začít podnikat nebo své podnikání dále rozvíjet. 

Nařízení zavádějící nový program Evropské unie pro sociální změny a inovace by mělo 
vstoupit v platnost v den, kdy vyprší platnost stávajících programů, tedy 1. ledna 2014, a mělo 
by být v platnosti do dne 31. prosince 2020. 
Na uskutečňování programu v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 navrhuje 
Evropská komise přidělit částku ve výši 958,19 mil. EUR. 
Navrhovatel je toho názoru, že Evropská komise nijak nedokládá, že by sloučení tří 
stávajících programů představovalo přidanou hodnotu. 



PE487.706v01-00 4/14 PA\898595CS.doc

CS

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

V době hospodářské krize a přísné rozpočtové kázně členských států navrhovatel odmítá 
zvyšování administrativních nákladů (čl. 5 odst. 3) i 5% rozpočtovou rezervu, jejíž rozdělení 
nebylo Komisí jasně definováno. 
S ohledem na roli regionů a měst při provádění nového programu je nutné zdůraznit zapojení 
těchto subjektů do všech operačních fází provádění programu.
Prioritou je rovněž zacílit činnosti v rámci EURES na potřeby mladých lidí, z nichž je více 
než 20 % nezaměstnaných. Navrhovatel s politováním upozorňuje na absenci přesného 
hodnocení účinnosti programu EURES i absenci údajů o počtu osob, které díky programu 
nalezly práci. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s články 45 a 46 Smlouvy 
obsahuje nařízení (EU) č. 492/2011 
ustanovení k dosažení volného pohybu 
pracovníků zajištěním úzké spolupráce 
mezi členskými státy a Komisí. Síť 
EURES by měla podporovat lepší 
fungování trhů práce usnadněním 
nadnárodní geografické mobility 
pracovníků, umožněním větší 
transparentnosti na trhu práce, zajištěním 
vyřizování nabídek volných pracovních 
míst a žádostí o zaměstnání a podporou 
činností v oblasti služeb týkajících se 
náboru pracovníků, poradenství a vedení 
na národní i přeshraniční úrovni, a tím 
přispívat k cílům strategie Evropa 2020.

(11) V souladu s články 45 a 46 Smlouvy 
obsahuje nařízení (EU) č. 492/2011 
ustanovení k dosažení volného pohybu 
pracovníků zajištěním úzké spolupráce 
mezi vnitrostátními službami 
zaměstnanosti 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. Je 
třeba zdůraznit, že Komise nemůže plnit 
funkci služby zaměstnanosti.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 3

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 mimo 
jiné snížením administrativní zátěže
spojené s mikrofinancováním a
zpřístupněním příslušných informativních
školení budoucím podnikatelům, aby se 
zvýšila nabídka mikrofinancování 
a uspokojila poptávka těch, kteří to nejvíce 
potřebují, a zejména nezaměstnaných 
a ohrožených osob, které chtějí založit 
nebo dále rozvíjet mikropodnik, a to i na 
základě samostatné výdělečné činnosti, ale 
nemají přístup k úvěrům. Jako první krok 
zřídily Evropský parlament a Rada v roce 
2010 nástroj mikrofinancování.

Or. pl

Pozměňovací návrh 4

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. Z
důvodu zjednodušení systému řízení,
provádění činností programu a vytvoření
skutečné přidané hodnoty je nutné ho 
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zřetelně propojit s doplňujícími řešeními v
rámci politiky soudržnosti (ESF, EFRR).

Or. pl

Pozměňovací návrh 5

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 
mezích svých kompetencí a v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku a s přihlédnutím 
k institucionální struktuře v jednotlivých 
členských zemích nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je k dosažení 
těchto cílů nezbytné.

Or. pl

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 - pododstavec 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 
sociálního dopadu, a nikoli vytvářet zisk 
pro vlastníky a zúčastněné subjekty. 
Nepřípustné jsou jakékoliv formy 
rozdělování zisku sociálního podniku mezi 
jeho podílníky. Sociální podniky působí na 
trhu prostřednictvím výroby zboží, 
poskytování služeb obecného zájmu 
a služeb podnikatelským a inovativním 
způsobem při zohlednění – v závislosti na 
charakteru své činnosti – specifik regionu
a místní zdroje 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;

Or. pl

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 - odst. 1 - písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) osa týkající se mikrofinancování c) osa týkající se mikrofinancování 
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a sociálního podnikání, která usnadňuje 
přístup k finančním prostředkům pro 
podnikatele, zejména ty, kteří jsou nejvíce 
vzdáleni od trhu práce, a pro sociální 
podniky.

a sociálního podnikání, která usnadňuje 
přístup k finančním prostředkům pro 
budoucí podnikatele, zejména ty, kteří jsou 
nejvíce vzdáleni od trhu práce, 
nezaměstnané, osoby sociálně vyloučené, 
mikropodniky, které hodlají rozvíjet svoji 
činnost a pro sociální podniky.

Or. pl

Pozměňovací návrh 9

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, rovné, velmi kvalitní a přístupné 
všem;

Or. pl

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zacílit činnosti prováděné v rámci 
programu na mládež, která byla obzvláště 
vážně zasažena krizí, a na osoby 
dlouhodobě hledající práci.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 11

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 se členským státům 
doporučuje vyčlenit na:

- politiku zaměstnanosti – 18 %,
- sociální ochranu a začlenění – 24 %,
- pracovní podmínky – 8 %.
Z osy Progress a jejích jednotlivých sekcí 
se ne více než 15 % vyčleňuje na podporu 
sociálního experimentování jakožto 
metody pro testování a hodnocení 
inovativních řešení s cílem zvětšit rozsah 
jejich využívání;

Or. pl

Pozměňovací návrh 12

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) 25 % na osu týkající se 
mikrofinancování a sociálního podnikání.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 5 - odst. 2 - pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zbývajících 5 % se každoročně rozdělí 
mezi jednotlivé osy podle priorit politik.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 5 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise může využít ne více než 1,5 %
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.

Or. pl

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 6 - odst.1 - písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hodnocení a posouzení dopadů; c) hodnocení a posouzení obzvláště 
kvantitativních i kvalitativních dopadů;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 6 - odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření na podporu mobility občanů
v rámci Unie, zejména vývoj vícejazyčné 
digitální platformy pro vyřizování nabídek 
volných pracovních míst a žádostí 
o zaměstnání, a cílené programy mobility 
k obsazení volných pracovních míst tam, 
kde byly zjištěny nedostatky trhu práce, 
a/nebo na pomoc určitým skupinám 
pracovníků, například mladým lidem.

4. Opatření na podporu mobility 
pracovníků v rámci Unie, zejména vývoj 
vícejazyčné digitální platformy pro 
vyřizování nabídek volných pracovních 
míst a žádostí o zaměstnání, a cílené 
programy mobility k obsazení volných 
pracovních míst tam, kde byly zjištěny 
nedostatky trhu práce, a/nebo na pomoc 
určitým skupinám pracovníků, například 
mladým lidem.

Or. pl

Pozměňovací návrh 17

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 
zajistí, aby činnosti prováděné v rámci 
programu byly v souladu s dalšími 
opatřeními Unie, zejména v rámci fondů 
politiky soudržnosti, především pak 
Evropského sociálního fondu (ESF) a
Evropského fondu pro regionální rozvoj
(EFRR), a aby tato opatření vhodně 
doplňovaly.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 19

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. pl

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 22 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. zvyšovat přístup k mikrofinancování 
a jeho dostupnost pro:

1. minimalizovat administrativní překážky 
a zátěž za účelem zvýšení úrovně
mikrofinancování a jeho dostupnosti pro:

Or. pl
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 23 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl


