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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Globalizace a technologické změny 
pravděpodobně dále zvýší vzájemnou 
propojenost a vzájemnou závislost 
světových ekonomik. Realokace pracovní 
síly je nedílnou a nevyhnutelnou součástí 
těchto hospodářských změn. Mají-li být 
výhody z těchto změn rozděleny 
spravedlivě, je nabízení pomoci 
propuštěným pracovníkům a osobám 
ohroženým propuštěním nanejvýš důležité. 
„Rámec kvality EU pro předjímání změn a 
restrukturalizaci“22 je politickým nástrojem 
Unie, jenž stanoví rámec pro osvědčené 
postupy pro předjímání a řešení 
restrukturalizace podniků. Poskytuje 
komplexní rámec pro to, jakým způsobem 
by měly být řešeny výzvy spojené s 
ekonomickým přizpůsobením a 
restrukturalizací a jejich dopad 
na zaměstnanost a sociální situaci, a to 
správnými politickými prostředky. Rovněž
vyzývá členské státy k využívání 
finančních prostředků EU a vnitrostátního 
financování takovým způsobem, aby se 
zajistilo, že lze účinněji zmírnit sociální 
dopad restrukturalizace, zejména 
nepříznivé dopady na zaměstnanost. 
Hlavními nástroji Unie pro pomoc 
postiženým pracovníkům jsou Evropský 
sociální fond plus (ESF+), jehož účelem je 
poskytovat pomoc předjímajícím 
způsobem, a EFG, jehož účelem je 
poskytovat pomoc v případech 
neočekávané podstatné restrukturalizace 
reaktivním způsobem.

(8) Globalizace a technologické změny 
pravděpodobně dále zvýší vzájemnou 
propojenost a vzájemnou závislost 
světových ekonomik. Realokace pracovní 
síly je nedílnou součástí těchto 
hospodářských změn. Mají-li být výhody z 
těchto změn rozděleny spravedlivě, je 
nabízení pomoci propuštěným 
pracovníkům a osobám ohroženým 
propuštěním nebo zastavením činnosti
nanejvýš důležité. „Rámec kvality EU pro 
předjímání změn a restrukturalizaci“22 je 
politickým nástrojem Unie, jenž stanoví 
rámec pro osvědčené postupy pro 
předjímání a řešení restrukturalizace 
podniků. Poskytuje komplexní rámec pro 
to, jakým způsobem by měly být řešeny 
výzvy spojené s ekonomickým 
přizpůsobením a restrukturalizací a jejich 
dopad na zaměstnanost a sociální situaci, a 
to správnými politickými prostředky. Aniž 
je dotčena společenská odpovědnost 
podnikatelské sféry, vyzývá rovněž
členské státy k využívání finančních 
prostředků EU a vnitrostátního financování 
takovým způsobem, aby se zajistilo, že lze 
účinněji zmírnit sociální dopad 
restrukturalizace, zejména nepříznivé
dopady na zaměstnanost. Hlavními nástroji 
Unie pro pomoc postiženým pracovníkům 
jsou Evropský sociální fond plus (ESF+), 
jehož účelem je poskytovat pomoc 
předjímajícím způsobem, a EFG, jehož 
účelem je poskytovat pomoc v případech 
neočekávané podstatné restrukturalizace 
reaktivním způsobem.
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_________________ _________________

22 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Rámec kvality EU pro 
předjímání změn a restrukturalizaci, 
(COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

22 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Rámec kvality EU pro 
předjímání změn a restrukturalizaci, 
(COM(2013) 882 final, 13.12.2013).

Odůvodnění

V návaznosti na usnesení Evropského parlamentu (P8_TA(2018)0363) přispěl EFG na 
projekt sociálního plánu pro propouštěné zaměstnance nizozemských bank. Je podivné, že 
banky na tento projekt nepřispěly, jelikož samy podniky mají plnit určitou úlohu. Přestože 
banky v Nizozemsku mají miliardové zisky, na sociální plán pro propuštěné bankovní 
zaměstnance nijak nepřispěly.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise provedla hodnocení EFG 
v polovině období, aby posoudila, jakým 
způsobem a do jaké míry EFG dosahuje 
svých cílů. Ukázalo se, že EFG je účinný a 
že je dosahováno vyšší míry opětovného 
začlenění propuštěných pracovníků než 
v předchozím programovém období. Při 
hodnocení bylo rovněž zjištěno, že EFG 
vytváří evropskou přidanou hodnotu. To 
platí zejména, pokud jde o jeho účinky na 
objem, tedy že pomoc z EFG nejen zvyšuje 
počet a různorodost nabízených služeb, ale 
též jejich stupeň intenzity. Kromě toho 
použití prostředků EFG je dobře viditelné a 
u občanů bezprostředně prokazuje 
přidanou hodnotu EU. Přesto byly zjištěny 
některé problémy. Na jedné straně byl 
postup pro uvolňování prostředků 
považován za příliš dlouhý. Dále řada 
členských států uvedla problémy při 
sestavování rozsáhlé analýzy souvislostí 
události, jež vedla k propouštění. Hlavním 
důvodem, jenž brání členským státům 
v podávání žádostí o podporu z EFG, jsou 

(12) Komise provedla hodnocení EFG 
v polovině období, aby posoudila, jakým 
způsobem a do jaké míry EFG dosahuje 
svých cílů. Ukázalo se, že EFG je účinný a 
že je dosahováno vyšší míry opětovného 
začlenění propuštěných pracovníků než 
v předchozím programovém období. Při 
hodnocení bylo rovněž zjištěno, že EFG 
vytváří evropskou přidanou hodnotu. To 
platí zejména, pokud jde o jeho účinky na 
objem, tedy že pomoc z EFG nejen zvyšuje 
počet a různorodost nabízených služeb, ale 
též jejich stupeň intenzity. Kromě toho 
použití prostředků EFG je dobře viditelné a 
u občanů bezprostředně prokazuje 
přidanou hodnotu EU. Přesto byly zjištěny 
některé problémy. Zaprvé by mělo být 
zřejmé, že za přípravu sociálních plánů 
zaměřených na opětovné začlenění 
dotčených pracovníků na trh práce nesou 
hlavní odpovědnost dotčené podniky a 
členské státy. EFG může plnit pouze 
doplňkovou úlohu a měl by se soustředit 
na ty regiony, kde ani dotčené podniky, 
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problémy s finanční a institucionální 
kapacitou. Na druhé straně by se mohlo 
jednat pouze o nedostatek pracovní síly –
členské státy v současné době mohou 
žádat o technickou pomoc, pouze pokud 
provádějí intervenci z EFG. Jelikož k 
propouštění může dojít nečekaně, bylo by 
důležité, aby členské státy byly připraveny 
reagovat okamžitě a aby mohly předložit 
žádost neprodleně. Kromě toho se zdá, že v 
některých členských státech je nezbytné 
zintenzivnit budování institucionální 
kapacity, aby se zajistilo účinnější a 
efektivnější provádění intervence z EFG.
Prahová hodnota 500 propuštěných 
pracovníků byla kritizována jako příliš 
vysoká, zejména v méně obydlených 
regionech26 .

ani vnitrostátní a regionální orgány 
nemají prostředky k zajištění potřebných 
opatření. O přidané hodnotě Unie jsou 
také pochybnosti v případech, kdy 
společnost nejprve čerpala vnitrostátní a 
evropské dotace (např. pro svou inovační 
činnost), následně se rozhodla přemístit 
ziskový provoz do jiného členského státu 
nebo dokonce do třetích zemí, aniž by 
převzala odpovědnost za financování 
opětovného začlenění pracovníků 
postižených uzavřením provozu na trh 
práce, a místo toho, zejména v případech 
přemísťování v rámci EU, může v novém 
místě opět čerpat dotace. Kromě toho byl 
postup pro uvolňování prostředků 
považován za příliš dlouhý. Řada 
členských států uvedla problémy při 
sestavování rozsáhlé analýzy souvislostí 
události, jež vedla k propouštění. Hlavním 
důvodem, jenž brání členským státům 
v podávání žádostí o podporu z EFG, jsou 
problémy s finanční a institucionální 
kapacitou. Jelikož k propouštění může dojít 
nečekaně, bylo by důležité, aby členské 
státy byly připraveny reagovat okamžitě a 
aby mohly předložit žádost neprodleně. 
Prahová hodnota 500 propuštěných 
pracovníků byla kritizována jako příliš 
vysoká, zejména v méně obydlených 
regionech26 .

_________________ _________________

26COM(2018) 297 final a doprovodný 
SWD (2018) 192 final.

26COM(2018) 297 final a doprovodný
SWD (2018) 192 final.

Odůvodnění

Jednou z funkcí EFG je soudržnost, což znamená, že příspěvek z fondu musí být určen 
nejchudším a nejvíce postiženým regionům. Často se stává, že podniky čerpají dotace třikrát: 
jednou jako podnik, podruhé, když ukončují ziskové podnikání, a nakonec když dochází k 
přesídlení na jiné místo v EU.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15



PE627.884v02-00 6/21 AD\1168951CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jako výraz solidarity Unie 
s propuštěnými pracovníky a osobami 
samostatně výdělečně činnými, které 
přestaly vykonávat svou činnost, by míra 
spolufinancování nákladů na balíček 
individualizovaných služeb a jeho 
provádění měla být stejná jako v případě 
ESF+ v příslušném dotčeném členském 
státě.

(15) Jako výraz solidarity Unie s
propuštěnými pracovníky a osobami 
samostatně výdělečně činnými, které 
přestaly vykonávat svou činnost, by míra 
spolufinancování nákladů na balíček 
individualizovaných služeb a jeho 
provádění měla činit 70 % celkových 
odhadovaných nákladů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Propuštění pracovníci a osoby 
samostatně výdělečně činné, které přestaly 
vykonávat svou činnost, by měli mít rovný 
přístup k EFG nezávisle na typu jejich 
pracovní smlouvy nebo pracovního 
poměru. Pracovníci, kteří byli propuštěni, 
jakož i osoby samostatně výdělečně činné, 
které přestaly vykonávat svou činnost, by 
proto měli být považováni za možné 
příjemce pomoci z EFG pro účely tohoto 
nařízení.

(18) Propuštění pracovníci a osoby 
samostatně výdělečně činné, které přestaly 
vykonávat svou činnost, by měli mít rovný 
přístup k EFG nezávisle na typu jejich 
pracovní smlouvy nebo pracovního 
poměru. Pracovníci, kteří byli propuštěni, 
ať už měli pracovní smlouvu na dobu 
určitou nebo neurčitou či se jednalo o 
agenturní pracovníky, osoby samostatně 
výdělečně činné, včetně vlastníků 
mikropodniků a malých podniků, které 
přestaly vykonávat svou činnost, by proto 
měli být považováni za možné příjemce 
pomoci z EFG pro účely tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Finanční příspěvky z EFG by měly
být zejména zaměřeny na aktivní opatření 
na trhu práce, jejichž cílem je rychlé 
opětovné začleňování příjemců pomoci do 
udržitelného zaměstnání, a to jak v rámci 

(19) Finančními příspěvky z EFT by 
neměla být dotčena sociální odpovědnost 
dotčených podniků a tyto příspěvky by 
měly být zaměřeny zejména na aktivní 
opatření na trhu práce, jejichž cílem je 
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původního odvětví jejich činnosti, tak 
mimo ně. Opatření by měla odrážet 
plánované potřeby místního nebo 
regionálního trhu práce. V případě potřeby 
by však měla být rovněž podporována 
mobilita propuštěných pracovníků s cílem 
přispět k nalezení nového zaměstnání 
jinde. Zvláštní důraz by měl být kladen 
na šíření dovedností potřebných v digitální 
éře. Zahrnutí finančních příspěvků do 
koordinovaného balíčku 
individualizovaných služeb by mělo být 
omezeno. Společnosti by mohly být 
vybízeny k účasti na vnitrostátním 
spolufinancování pro opatření podporovaná 
z EFG.

rychlé opětovné začleňování příjemců 
pomoci do udržitelného zaměstnání, a to 
jak v rámci původního odvětví jejich 
činnosti, tak mimo ně, ale také podpora 
zakládání podniků, a to i prostřednictvím 
vytváření družstev. Opatření by měla 
odrážet plánované potřeby místního nebo 
regionálního trhu práce. V případě potřeby 
by však měla být rovněž podporována 
mobilita propuštěných pracovníků s cílem 
přispět k nalezení nového zaměstnání 
jinde. Zvláštní důraz by měl být kladen 
na šíření dovedností potřebných v digitální 
éře. Zahrnutí finančních příspěvků do 
koordinovaného balíčku 
individualizovaných služeb by mělo být 
omezeno. Společnosti by měly být 
vybízeny k účasti na vnitrostátním 
spolufinancování pro opatření podporovaná 
z EFG.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) V období od března 2007 
do března 2017 obdržela Komise 148 
žádostí o spolufinancování z EFG z 21 
členských států, v celkové výši téměř 600 
milionů EUR za účelem pomoci 138 888 
propuštěným pracovníkům a 2 944 
osobám, které nejsou zaměstnané ani se 
neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy (NEET).

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) V období 2007 až 2017 nevyužilo 
sedm členských států podporu, jež byla v 
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rámci EFG k dispozici. Je proto důležité 
přezkoumat všechny případy, v nichž 
využití EFG bránila regulační nebo 
administrativní kapacita či jiné překážky, 
a navrhnout kroky vedoucí k odstranění 
těchto překážek.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Pro účinnou a rychlou podporu 
příjemců pomoci by měly členské státy 
učinit vše pro to, aby podaly úplné žádosti 
o finanční příspěvek z EFG. V případě, že 
Komise požaduje doplňující informace pro 
posouzení žádosti, mělo by být poskytnutí 
dalších informací časově omezené.

(22) Pro účinnou a rychlou podporu 
příjemců je důležitá co nejlepší spolupráce 
mezi členskými státy a Komisí, aby byly 
dodrženy lhůty pro přezkoumání žádostí o 
finanční příspěvek z EFG. Členské státy
by měly učinit vše pro to, aby podaly úplné 
žádosti o finanční příspěvek z EFG. V 
případě, že Komise požaduje doplňující 
informace pro posouzení žádosti, mělo by 
být poskytnutí dalších informací časově 
omezené.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V souladu se zásadou řádného 
finančního řízení by finanční příspěvky z 
EFG neměly nahrazovat podpůrná 
opatření, která mají k dispozici příjemci 
pomoci v rámci fondů Unie nebo jiných 
politik či programů Unie, ale měly by je 
pokud možno doplňovat.

(24) V souladu se zásadou řádného 
finančního řízení by finanční příspěvky z 
EFG neměly nahrazovat podpůrná 
opatření, která jsou dotčené podniky 
povinné přijmout v rámci sociálního 
plánu, a opatření, která mohou 
vnitrostátní nebo regionální orgány 
financovat samy, stejně jako opatření, 
která mají k dispozici příjemci pomoci v 
rámci fondů Unie nebo jiných politik či 
programů Unie, ale měly by je doplňovat.
Mělo by se předejít situacím, kdy podniky 
nejdříve získají dotace Unie na svou 
činnost, například na inovace, a poté 
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uzavřou ziskové provozy. Zejména v 
těchto případech by příspěvky z EFG měly 
být podmíněny spolufinancováním ze 
strany dotčených podniků.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby mohl Evropský parlament 
provádět politickou kontrolu a Komise 
mohla nepřetržitě sledovat výsledky 
dosažené prostřednictvím pomoci z EFG, 
měly by členské státy předložit závěrečnou 
zprávu o provádění EFG.

(31) Aby mohl Evropský parlament 
provádět politickou kontrolu a Komise 
mohla nepřetržitě sledovat výsledky 
dosažené prostřednictvím pomoci z EFG, 
měly by členské státy každé dva roky 
předkládat závěrečnou zprávu o provádění 
EFG.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) S ohledem na význam boje proti 
změnám klimatu v souladu se závazky 
Unie k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN tento program 
přispěje k začlenění oblasti klimatu do 
politik Unie a k dosažení toho, aby celkem 
25 % výdajů z rozpočtu EU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu. Během přípravy 
a provádění fondu budou určeny příslušné 
akce, které budou znovu posouzeny v 
kontextu jeho hodnocení.

(37) S ohledem na význam boje proti 
změnám klimatu v souladu se závazky 
Unie k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN tento program 
přispěje k začlenění oblasti klimatu do 
politik Unie a k dosažení toho, aby celkem 
30 % výdajů z rozpočtu Unie přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu. Během přípravy 
a provádění fondu budou určeny příslušné 
akce, které budou znovu posouzeny v 
kontextu jeho hodnocení.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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EFG přispívá k lepšímu rozdělení přínosů 
globalizace a technologického pokroku 
tím, že pomáhá propuštěným pracovníkům 
přizpůsobit se strukturálním změnám. 
Samotný EFG přispívá k uplatňování zásad 
stanovených v evropském pilíři sociálních 
práv a upevní sociální a hospodářskou 
soudržnost mezi regiony a mezi členskými 
státy.

EFG přispívá k lepšímu rozdělení přínosů 
globalizace a technologického pokroku 
tím, že pomáhá propuštěným pracovníkům 
přizpůsobit se strukturálním změnám. 
Samotný EFG přispívá k uplatňování zásad 
stanovených v článku 151 Smlouvy o 
fungování EU a evropském pilíři 
sociálních práv a upevní sociální a 
hospodářskou soudržnost mezi regiony 
a mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Specifickým cílem EFG je 
nabídnout pomoc v případech neočekávané 
podstatné restrukturalizace, zejména v 
souvislosti s výzvami v důsledku 
globalizace, jako jsou změny ve struktuře 
světového obchodu, obchodní spory, 
finanční nebo hospodářské krize, přechod 
na nízkouhlíkové hospodářství, či v 
důsledku digitalizace nebo automatizace. 
Zvláštní důraz je kladen na opatření, jež 
pomáhají nejvíce znevýhodněným 
skupinám.

2. Specifickým cílem EFG je 
nabídnout pomoc v případech neočekávané 
podstatné restrukturalizace, zejména v 
souvislosti s výzvami v důsledku 
globalizace, jako jsou změny ve struktuře 
světového obchodu, obchodní spory, 
finanční nebo hospodářské krize, přechod 
na nízkouhlíkové hospodářství, či v 
důsledku technologických změn. Zvláštní 
důraz je kladen na opatření, jež pomáhají 
nejvíce znevýhodněným skupinám, a na 
členské státy a regiony, které byly nejvíce 
postiženy a kde vnitrostátní a regionální 
orgány postrádají dostatečné zdroje k 
přijetí potřebných opatření. Pomocí z 
EFG není dotčena společenská 
odpovědnost dotčených podniků, zejména 
pokud jde o jejich příspěvek do sociálních 
plánů pro propuštěné pracovníky.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „propuštěným pracovníkem“ 
rozumí pracovník, jehož pracovní poměr je 

a) „propuštěným pracovníkem“ 
rozumí pracovník, jehož pracovní poměr je 
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předčasně ukončen pro nadbytečnost nebo 
jehož smlouva není obnovena 
z ekonomických důvodů;

předčasně ukončen pro nadbytečnost nebo 
jehož smlouva není obnovena kvůli 
neočekávané podstatné restrukturalizaci;

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „příjemcem pomoci“ rozumí osoba, 
která se účastní opatření 
spolufinancovaných z EFG;

c) „příjemcem pomoci“ rozumí osoba, 
která se účastní opatření 
spolufinancovaných z EFG;

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „nesrovnalostí“ rozumí jakékoli 
porušení platného práva vyplývající z 
jednání nebo opomenutí hospodářského 
subjektu zapojeného do provádění EFG, v 
důsledku kterého je nebo by mohl být 
poškozen rozpočet Unie tím, že by z něj 
byl uhrazen neoprávněný výdaj.

d) „nesrovnalostí“ rozumí jakékoli 
porušení platného práva vyplývající z 
jednání nebo opomenutí hospodářského 
subjektu zapojeného do provádění EFG, v 
důsledku kterého jsou nebo by mohly být 
poškozeny finanční zájmy Unie tím, že by 
z rozpočtu Unie něj byl uhrazen 
neoprávněný výdaj.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ukončení činnosti, které se týká 
více než 250 propuštěných pracovníků 
nebo osob samostatně výdělečně činných 
během referenčního období v délce šesti 
měsíců, zejména v malých a středních 
podnicích, působících ve stejném 
hospodářském odvětví definovaném na 
úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se 

b) ukončení činnosti, které se týká 
více než 250 propuštěných pracovníků 
nebo osob samostatně výdělečně činných 
během referenčního období v délce šesti 
měsíců, zejména v malých a středních 
podnicích, působících ve stejném 
hospodářském odvětví definovaném na 
úrovni NACE Revize 2 a nacházejících se 
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v jednom regionu nebo ve dvou 
sousedících regionech vymezených na 
úrovni NUTS 2, nebo ve více než dvou 
sousedících regionech vymezených na 
úrovni NUTS 2 za podmínky, že ve dvou z 
těchto regionů dosáhl dohromady počet 
propuštěných pracovníků nebo osob 
samostatně výdělečně činných více než 
250;

v jednom regionu nebo ve dvou 
sousedících regionech vymezených na 
úrovni NUTS 2 v tomtéž nebo sousedním 
členském státě, nebo ve více než dvou 
sousedících regionech vymezených na 
úrovni NUTS 2 v tomtéž nebo sousedním 
členském státě za podmínky, že ve dvou z 
těchto regionů dosáhl dohromady počet 
propuštěných pracovníků nebo osob 
samostatně výdělečně činných více než 
250;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Kdykoli se ukončení činnosti týká 
ziskového podniku, dotčená společnost 
přispěje na opětovné začlenění 
propuštěných pracovníků na pracovní trh, 
nejlépe v rámci sociálního plánu. Veškeré 
finanční příspěvky z EFG jsou podmíněny 
tímto příspěvkem.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice na samostatnou výdělečnou 
činnost, zahájení vlastního podnikání nebo 
převzetí podniků zaměstnanci nesmí 
překročit 20 000 EUR za propuštěného 
pracovníka.

Investice na samostatnou výdělečnou 
činnost, zahájení vlastního podnikání nebo 
převzetí podniků zaměstnanci, zejména 
prostřednictvím zakládání družstev, nesmí 
překročit 20 000 EUR za propuštěného 
pracovníka.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncepce koordinovaného balíčku 
individualizovaných služeb předjímá 
budoucí perspektivy trhu práce a 
požadované dovednosti. Koordinovaný 
balíček je slučitelný s přechodem 
k udržitelnému hospodářství účinně 
využívajícímu zdroje a rovněž se zaměří 
na šíření dovedností potřebných v digitální 
průmyslové éře a zohledňuje poptávku na 
místní trh práce.

Koncepce koordinovaného balíčku 
individualizovaných služeb předjímá 
budoucí perspektivy trhu práce a 
požadované dovednosti. Koordinovaný 
balíček je slučitelný s přechodem 
k udržitelnému hospodářství účinně 
využívajícímu zdroje a rovněž se zaměří 
na šíření dovedností potřebných v digitální 
průmyslové éře.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podporovaná z EFG nenahrazují 
pasivní opatření sociální ochrany.

Opatření podporovaná z EFG nenahrazují 
pasivní opatření sociální ochrany ani 
aktivní opatření na trhu práce.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě, že propouštějící podnik 
pokračoval i po propuštění pracovníků ve 
své činnosti, potvrzení o tom, že dodržel 
své právní povinnosti upravující 
propouštění;

b) v případě, že propouštějící podnik 
pokračoval i po propuštění pracovníků ve 
své činnosti, potvrzení o tom, že dodržel 
své právní povinnosti upravující 
propouštění, stejně jako povinnosti, které 
vyplývají z kolektivních smluv nebo 
jednání o sociálním plánu;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ba) jasné údaje o činnostech, které již 
členské státy podnikly v rámci pomoci 
propuštěným pracovníkům, a o doplňkové 
povaze požadovaných prostředků z EFG z 
důvodu nedostatku zdrojů dostupných 
vnitrostátním nebo regionálním orgánům;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) přehled finančních prostředků 
Unie, které propouštějící podnik čerpal 
během pěti let předcházejících 
hromadnému propouštění;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pro účely hodnocení orientační cíle 
podle jednotlivých případů stanovené 
členským státem, jež se týkají míry 
opětovného profesního začlenění příjemců 
pomoci šest měsíců po konci prováděcího 
období;

i) pro účely hodnocení orientační cíle 
podle jednotlivých případů a ukazatele 
stanovené členským státem, jež se týkají 
míry opětovného profesního začlenění 
příjemců pomoci šest měsíců po konci 
prováděcího období;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) prohlášení o souladu požadované 
podpory z EFG s procesními a 
hmotněprávními pravidly Unie pro státní 
podporu, jakož i prohlášení o tom, proč 
koordinovaný balíček individualizovaných 
služeb nenahrazuje opatření, za něž podle 

l) prohlášení o souladu požadované 
podpory z EFG s procesními a 
hmotněprávními pravidly Unie pro státní 
podporu, jakož i prohlášení o tom, proč 
koordinovaný balíček individualizovaných 
služeb nenahrazuje opatření, za něž podle 
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vnitrostátního práva nebo kolektivních 
smluv odpovídají podniky;

vnitrostátního práva nebo kolektivních 
smluv odpovídají podniky, a opatření, 
která mají příslušné orgány zajistit za 
účelem aktivních opatření na trhu práce a 
pasivních opatření sociální ochrany;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rovnost mužů a žen a nediskriminace Rovnost pohlaví a nediskriminace

Odůvodnění

Pohlaví je širší pojem než „muži a ženy“.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy zajistí, aby se 
rovnost mužů a žen a začlenění 
genderového hlediska staly nedílnou a 
podporovanou součástí různých etap 
provádění finančního příspěvku z EFG.

Komise a členské státy zajistí, aby se 
rovnost pohlaví a začlenění genderového 
hlediska staly nedílnou a podporovanou 
součástí různých etap provádění finančního 
příspěvku z EFG.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě, že Komise poskytuje 
technickou podporu při nepřímé správě, 
zajistí transparentnost postupu jmenování 
třetí osoby vykonávající úkoly, které jsou 
jí svěřeny, a informuje za tímto účelem 
všechny zúčastněné strany EFG, včetně 
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Parlamentu, o subdodavateli za tím 
účelem vybraném.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise realizuje informační a 
komunikační činnosti ohledně případů 
pomoci z EFG a výsledků vycházející z 
jejích zkušeností za účelem zvýšení 
účinnosti EFG a zajištění informovanosti 
občanů a pracovníků Unie o EFG.

Komise realizuje informační a 
komunikační činnosti ohledně případů 
pomoci z EFG a výsledků vycházející z 
jejích zkušeností a hodnocení 
poskytnutých členskými státy za účelem 
zvýšení účinnosti EFG a zajištění 
informovanosti občanů a pracovníků Unie 
o EFG.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Míra spolufinancování EFG pro 
nabízená opatření musí být sladěna s 
nejvyšší sazbou spolufinancování ESF+ v 
příslušném členském státě.

2. Míra spolufinancování EFG pro 
nabízená opatření nesmí překročit 70 % 
celkových odhadovaných nákladů podle 
článku 9.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 a

Ve výjimečných případech, a pokud 
zbývající dostupné finanční prostředky 
fondu v roce, kdy došlo k neočekávané 
podstatné restrukturalizaci, nestačí k 
uhrazení částky pomoci považované 
rozpočtovým orgánem za nezbytnou, může 
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Komise navrhnout čerpání chybějících 
prostředků z fondu pro následující rok. 
Roční rozpočtový strop fondu v roce, kdy 
došlo k neočekávané podstatné 
restrukturalizaci, a v roce následujícím, 
musí být za všech okolností dodržen.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 a

Průzkum mezi příjemci uvedený v čl. 20 
odst. 1 písm. d) vychází ze vzoru, který 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu. Komise přijme 
prováděcí akt, kterým se stanoví vzor pro 
průzkum mezi příjemci v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 26 
odst. 2 za účelem zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto článku.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) výsledcích průzkumu provedeného 
mezi příjemci pomoci šest měsíců po konci 
prováděcího období, jež zahrnují vnímané 
změny v zaměstnatelnosti příjemců pomoci 
nebo u těch, kteří již našli zaměstnání, více 
informací o kvalitě nalezeného zaměstnání, 
jako je změna pracovní doby, úroveň 
odpovědnosti nebo změna výše mzdy 
oproti předchozímu zaměstnání a odvětví, 
ve kterém daná osoba našla zaměstnání, a 
rozlišení těchto informací podle pohlaví, 
věkových skupin a dosaženého vzdělání;

d) výsledcích průzkumu provedeného 
mezi příjemci pomoci během šesti měsíců 
po konci prováděcího období, jež zahrnují 
vnímané změny v zaměstnatelnosti 
příjemců pomoci nebo u těch, kteří již našli 
zaměstnání, více informací o kvalitě 
nalezeného zaměstnání, jako je změna 
pracovní doby, úroveň odpovědnosti nebo 
změna výše mzdy oproti předchozímu 
zaměstnání a odvětví, ve kterém daná 
osoba našla zaměstnání, a rozlišení těchto 
informací podle pohlaví, věkových skupin 
a dosaženého vzdělání;
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději na konci devatenáctého 
měsíce po uplynutí lhůty uvedené v čl. 15 
odst. 3 předloží dotčený členský stát 
Komisi jednoduchý soubor údajů 
informující o ukazateli dlouhodobých 
výsledků uvedeném v bodě 3 přílohy.

2. Nejpozději na konci devatenáctého 
měsíce po uplynutí lhůty uvedené v čl. 15 
odst. 3 předloží dotčený členský stát 
Komisi úplný a řádně ověřený jednoduchý 
soubor údajů informující o ukazateli 
dlouhodobých výsledků uvedeném v bodě 
3 přílohy.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. srpna 2021 a poté každé dva 
roky předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě souhrnnou, 
kvantitativní a kvalitativní zprávu o 
činnostech prováděných podle tohoto 
nařízení a nařízení (EU) č. 1309/2013 za 
předchozí dva roky. Tato zpráva se zaměří 
zejména na výsledky dosažené 
prostřednictvím EFG a bude obsahovat 
zejména informace týkající se podaných 
žádostí, přijatých rozhodnutí, 
financovaných opatření včetně statistik 
týkajících se ukazatelů stanovených 
v příloze a jejich doplňkovosti s opatřeními 
financovanými ostatními fondy Unie, 
zejména ESF+, a informace týkající se 
ukončení poskytování finančního 
příspěvku a rovněž zahrnuje ty žádosti, 
které byly zamítnuty nebo omezeny 
z důvodu nedostatečných prostředků nebo 
nezpůsobilosti.

1. Do 1. srpna 2021 a poté každé dva 
roky předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě souhrnnou, 
kvantitativní a kvalitativní zprávu o 
činnostech prováděných podle tohoto 
nařízení a nařízení (EU) č. 1309/2013 za 
předchozí dva roky. Tato zpráva se zaměří 
zejména na výkonnost a výsledky dosažené 
prostřednictvím EFG ve srovnání se 
stanovenými cíli a bude obsahovat zejména 
informace týkající se řádného finančního 
řízení, podaných žádostí, přijatých 
rozhodnutí, financovaných opatření včetně 
statistik týkajících se ukazatelů 
stanovených v příloze a jejich doplňkovosti 
s opatřeními financovanými ostatními 
fondy Unie, zejména ESF+, a informace 
týkající se ukončení poskytování 
finančního příspěvku a rovněž zahrnuje ty 
žádosti, které byly zamítnuty nebo 
omezeny z důvodu nedostatečných 
prostředků nebo nezpůsobilosti.

Pozměňovací návrh 37
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise každé čtyři roky z vlastního 
podnětu a v úzké spolupráci s členskými 
státy provede hodnocení finančních 
příspěvků z EFG.

1. Komise každé čtyři roky z vlastního 
podnětu a v úzké spolupráci s členskými 
státy provede hodnocení finančních 
příspěvků z EFG. Toto hodnocení 
obsahuje zejména informace o 
výkonnosti, přidané hodnotě EU a 
řádném finančním řízení finančních 
příspěvků z EFG.
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