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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 

věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Dodržování zásady rovnosti žen 

a mužů je potvrzováno v rámci celé 

strategie Evropa 2020 jako jedna 

z hlavních hodnot Unie, přičemž se 

zdůrazňuje potřeba prosazovat politiky 

rovnosti žen a mužů s cílem zvýšit 

zapojení pracovní síly a přispět k růstu 

a sociální soudržnosti; stěžejní iniciativa 

strategie „Program pro nové dovednosti 

a pracovní místa“ uvádí, že členské státy 

mají podporovat nové formy rovnováhy 

mezi pracovním a osobním životem 

a rovnost žen a mužů; v roce 2010 navíc 

Komise přijala strategii na podporu 

rovnosti žen a mužů v Evropě, která 

usiluje především o lepší využití 

potenciálu žen, čímž přispívá k obecným 

hospodářským a sociálním cílům 

Evropské unie;  

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Ztráta pracovních míst má zhoršující 

se negativní dopad na některé skupiny 

obyvatelstva, pro něž je těžší začlenit se 

opět do trhu práce, a to zvláště v případě 
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málo kvalifikovaných nebo 

nekvalifikovaných pracovnic, svobodných 

matek a žen, které pečují o jiné osoby; 

finanční a hospodářská krize a její dopad 

na omezené financování veřejného 

sektoru pak vedly u miliónů žen k dalším 

ztrátám pracovních míst a k další 

nejistotě, zvláště v případě dočasných 

zaměstnání, smluv na částečný úvazek 

a sezónních prací; rovný přístup k EFG 

by se tedy měl vztahovat na všechny druhy 

pracovních smluv, 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) V souladu s články 8 a 10 Smlouvy 

o fungování Evropské unie by Komise 

a členské státy měly zajistit, aby realizace 

prioritních cílů financovaných v rámci 

EFG přispívala k podpoře rovnosti mužů 

a žen, přičemž by měla rovněž zohledňovat 

Evropský pakt pro rovnost žen a mužů 

2011−2020.  

 Účinné provádění zásady rovnosti žen 

a mužů by mělo zahrnovat údaje 

a ukazatele rozlišené podle pohlaví, cíle 

a kritéria v oblasti rovnosti žen a mužů , 

a do různých fází provádění by měly být 

zapojeny subjekty zabývající se 

problematikou rovnosti žen a mužů, a to 

zejména do plánování, monitorování 

a hodnocení. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Aby bylo chráněno hledisko rovnosti 

pohlaví v rámci EFG, zvláštní pozornost 

bude věnována ženám, které jsou nuceny 

přijímat příležitostné pracovní úvazky, 

práci na částečný úvazek a dočasná 

zaměstnání kvůli tomu, že potřebují 

v průběhu pracovní doby řadu přestávek 

z důvodu mateřství či péče o děti a starší 

rodinné příslušníky. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Při vypracování koordinovaného 

balíku aktivních opatření politiky trhu 

práce by měly členské státy podporovat 

opatření, která významně přispějí 

k zaměstnatelnosti propuštěných 

pracovníků. Členské státy by měly usilovat 

o opětovné zapojení do zaměstnání nebo 

do nové činnosti u alespoň 50 % dotčených 

pracovníků do 12 měsíců ode dne podání 

žádosti. 

(10) Při vypracování koordinovaného 

balíku aktivních opatření politiky trhu 

práce by měly členské státy podporovat 

opatření, která významně přispějí 

k zaměstnatelnosti propuštěných 

pracovníků. Členské státy by měly usilovat 

o opětovné zapojení do zaměstnání nebo 

do nové činnosti u alespoň 50 % dotčených 

pracovníků do 12 měsíců od získání 

pomoci. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cílem opatření, jež využívají finanční 

příspěvky z fondu podle čl. 2 písm. a) a b), 

je zajistit, aby minimálně 50 % pracovníků, 

kteří se účastní těchto opatření, do jednoho 

roku od data žádosti znovu nalezlo stálé 

zaměstnání. 

Cílem opatření, jež využívají finanční 

příspěvky z fondu podle čl. 2 písm. a) a b), 

je zajistit, aby minimálně 50 % pracovníků, 

kteří se účastní těchto opatření, do jednoho 

roku od získání pomoci znovu nalezlo stálé 

zaměstnání. 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – písm. -a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 - a) „zásadou rovného zacházení pro 

muže a ženy“ se rozumí, že v žádné z fází 

provádění finančního příspěvku, 

především při výběru cílových skupin, 

stanovování kritérií, ukazatelů a příjemců 

prostředků, nedojde k žádné diskriminaci 

na základě pohlaví; 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zvláštní časově omezená opatření, jako 

jsou příspěvky při hledání zaměstnání, 

pobídky zaměstnavatelů k přijímání 

pracovníků, příspěvky na mobilitu, denní 

příspěvky nebo příspěvky na odbornou 

přípravu (včetně náhrad pro pečovatele 

nebo pomocné služby v zemědělském 

podniku), přičemž všechna jsou omezena 

na dobu zdokumentovaného aktivního 

hledání zaměstnání nebo na celoživotní 

vzdělávání či odbornou přípravu; 

b) zvláštní časově omezená opatření, jako 

jsou příspěvky při hledání zaměstnání, 

pobídky zaměstnavatelů k přijímání 

pracovníků, příspěvky na mobilitu, denní 

příspěvky nebo příspěvky na odbornou 

přípravu (včetně příspěvků na péči o děti 

a další závislé osoby nebo na pomocné 

služby v zemědělském podniku), přičemž 

všechna jsou omezena na dobu 

zdokumentovaného aktivního hledání 

zaměstnání nebo na celoživotní vzdělávání 

či odbornou přípravu; 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) opatření zaměřená na povzbuzení 

zejména znevýhodněných či starších 

pracovníků, aby zůstali na trhu práce, nebo 

se na něj vrátili. 

c) opatření zaměřená na povzbuzení 

zejména znevýhodněných pracovníků 

a těch, kteří jsou vystaveni většímu 

nebezpečí chudoby, jako jsou ženy – 
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zvláště svobodné matky – či starších 

pracovníků, aby zůstali na trhu práce, nebo 

se na něj vrátili. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) finanční opatření, například nástroje 

jako mikroúvěry, na podporu pracovníků 

ve zvláště citlivé situaci, jako jsou 

zdravotně postižené osoby, svobodné 

matky a starší osoby. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Náklady na opatření podle písmene b) 

nesmí překročit 50 % celkových nákladů 

na koordinovaný balík 

individualizovaných služeb uvedených 

v tomto odstavci. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) určení případných propouštějících 

podniků, dodavatelů nebo výrobců, kteří 

jsou odběrateli daných podniků, odvětví 

a kategorií pracovníků, jimž je určena 

podpora; 

c) určení případných propouštějících 

podniků, dodavatelů nebo výrobců, kteří 

jsou odběrateli daných podniků, odvětví 

a kategorií pracovníků, jimž je určena 

podpora, s využitím údajů rozlišených na 

základě pohlaví; 
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Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Článek 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise a členské státy zajistí podporu 

rovnosti mezi ženami a muži a začlenění 

hlediska rovnosti pohlaví do různých etap 

provádění finančního příspěvku. Komise 

a členské státy učiní příslušná opatření 

k předcházení jakékoli diskriminaci na 

základě pohlaví, rasy nebo etnického 

původu, náboženského vyznání nebo 

světového názoru, zdravotního postižení, 

věku nebo sexuální orientace a typu 

pracovní smlouvy nebo pracovního 

poměru v přístupu k finančnímu 

příspěvku a v průběhu provádění jeho 

různých etap. 

Komise a členské státy uplatní zásadu 

rovného zacházení pro muže a ženy, což 

znamená, že nebudou tolerovat žádnou 

diskriminaci na základě pohlaví, a zajistí 

podporu rovnosti žen a mužů a začlenění 

hlediska rovnosti pohlaví do různých etap 

provádění finančního příspěvku, zejména 

při výběrů cílových skupin, stanovování 

kritérií, ukazatelů a příjemců prostředků. 

 Komise a členské státy učiní příslušná 

opatření k předcházení jakékoli 

diskriminaci na základě pohlaví, rasy 

nebo etnického původu, náboženského 

vyznání nebo světového názoru, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální 

orientace a typu pracovní smlouvy nebo 

pracovního poměru v přístupu 

k finančnímu příspěvku a v průběhu 

provádění jeho různých etap. 

 Při podání žádosti a využití zdrojů 

Evropského fondu pro přizpůsobení se 

globalizaci bude členský stát podporovat 

zvláště zranitelné skupiny společnosti, 

včetně žen, v jejichž případě výrazný rozdíl 

v odměňování mužů a žen nepříznivě 

ovlivňuje také výši peněžních dávek 

zaměstnaneckého pojištění, zatímco 

dlouhodobá nezaměstnanost nadále 

snižuje důchody. 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Článek 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí 

finančního příspěvku od dnů stanovených 

v čl. 8 odst. 2 písm. h), kdy členský stát 

začne poskytovat individualizované služby 

pracovníkům, kterým je pomoc určena, 

nebo kdy zahájí administrativní výdaje na 

provádění EFG v souladu s čl. 7 odst. 1 a 3. 

V případě zemědělců jsou výdaje způsobilé 

pro příspěvek ode dne stanoveného v aktu 

v přenesené pravomoci přijatém v souladu 

s čl. 4 odst. 3. 

Výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí 

finančního příspěvku od dnů stanovených 

v čl. 8 odst. 2 písm. f), kdy členský stát 

začne poskytovat individualizované služby 

pracovníkům, kterým je pomoc určena, 

nebo kdy zahájí administrativní výdaje na 

provádění EFG v souladu s čl. 7 odst. 1 a 3. 

V případě zemědělců jsou výdaje způsobilé 

pro příspěvek ode dne stanoveného v aktu 

v přenesené pravomoci přijatém v souladu 

s čl. 4 odst. 3. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nejpozději 15 měsíců po datu žádosti 

podle čl. 8 odst. 1 nebo k datu 

stanovenému v aktu v přenesené 

pravomoci přijatém v souladu s čl. 4 odst. 

3 předloží členský stát Komisi průběžnou 

zprávu o provádění finančního příspěvku 

obsahující informace o financování, 

časovém rozvrhu a typech činností, které 

již byly vykonány, a míře opětovného 

začlenění do zaměstnání nebo do nových 

činností dosažené 12 měsíců po datu 

žádosti. 

Nejpozději 15 měsíců po datu žádosti 

podle čl. 8 odst. 1 nebo k datu 

stanovenému v aktu v přenesené 

pravomoci přijatém v souladu s čl. 4 odst. 

3 předloží členský stát Komisi průběžnou 

zprávu o provádění finančního příspěvku 

obsahující informace o financování, 

časovém rozvrhu a typech činností, které 

již byly vykonány, a míře opětovného 

začlenění do zaměstnání, se zvláštním 

důrazem na rovnost pohlaví, nebo do 

nových činností dosažené 12 měsíců po 

datu žádosti. 
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Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) popis opatření přijatých a plánovaných 

vnitrostátními, regionálními nebo místními 

orgány, fondy Unie, sociálními partnery 

a podniky, včetně odhadu, jak přispívají 

k začlenění pracovníků do zaměstnání nebo 

k nové činnosti. 

(b) popis opatření přijatých a plánovaných 

vnitrostátními, regionálními nebo místními 

orgány, fondy Unie, sociálními partnery 

a podniky, včetně odhadu, jak přispívají 

k začlenění pracovníků do zaměstnání nebo 

k nové činnosti a k prosazování zásady 

rovného zacházení pro muže a ženy. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Tam, kde to je možné, jsou údaje 

rozděleny (rozlišeny) podle pohlaví. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do 1. srpna každého druhého roku 

a poprvé v roce 2015 předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě 

kvantitativní a kvalitativní zprávu 

o činnostech prováděných v rámci tohoto 

nařízení a nařízení č. 1927/2006 

v předchozích dvou letech. Tato zpráva 

bude zaměřena zejména na výsledky 

dosažené prostřednictvím EFG a bude 

obsahovat zejména informace týkající se 

předložených žádostí, přijatých rozhodnutí, 

financovaných opatření včetně jejich 

doplňkovosti s opatřeními financovanými 

ostatními fondy Unie, zejména Evropského 

1. Do 1. srpna každého druhého roku 

a poprvé v roce 2015 předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě 

kvantitativní a kvalitativní zprávu 

o činnostech prováděných v rámci tohoto 

nařízení a nařízení č. 1927/2006 

v předchozích dvou letech. Tato zpráva 

bude zaměřena zejména na výsledky 

dosažené prostřednictvím EFG a bude 

obsahovat zejména informace týkající se 

předložených žádostí, přijatých rozhodnutí, 

financovaných opatření, informace 

o činnostech zacílených na rovnost mužů 

a žen a informace a statistiky týkající se 
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sociálního fondu (ESF) a Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EZFRV), a ukončení poskytovaného 

finančního příspěvku. Měla by rovněž 

dokumentovat ty žádosti, které byly 

zamítnuty nebo omezeny z důvodu 

nedostatečných prostředků nebo 

nezpůsobilosti. 

míry opětovného začlenění do zaměstnání, 

zejména pracovníků spadajících do 

zranitelnějších skupin, jako jsou ženy 

a starší osoby, a ukončení poskytovaného 

finančního příspěvku. Zpráva bude proto 

zahrnovat i hodnocení doplňkovosti 

opatření a činností s opatřeními 

financovanými ostatními fondy Unie, 

zejména Evropského sociálního fondu 

(ESF) a Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova (EZFRV). Bude 

rovněž dokumentovat ty žádosti, které byly 

zamítnuty nebo omezeny z důvodu 

nedostatečných prostředků nebo 

nezpůsobilosti. Tam, kde je to možné, 

budou veškeré údaje obsažené ve zprávě 

rozděleny (rozlišeny) podle pohlaví. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(b) do 31. prosince 2022 hodnocení ex post 

s pomocí externích odborníků s cílem 

zjistit dopad EFG a jeho přidanou hodnotu. 

(b) do 31. prosince 2022 hodnocení ex post 

s pomocí externích odborníků, včetně 

odborníků zabývajících se problematikou 

rovnosti žen a mužů, s cílem zjistit dopad 

EFG a jeho přidanou hodnotu. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ověření, že byly zřízeny řídící 

a kontrolní systémy a že jsou v praxi 

prováděny způsobem, který zajišťuje 

účinné a správné využívání prostředků 

Unie v souladu se zásadami řádného 

finančního řízení; 

a) ověření, že byly zřízeny řídící 

a kontrolní systémy a že jsou v praxi 

prováděny způsobem, který zajišťuje 

účinné a správné využívání prostředků 

Unie v souladu se zásadami řádného 

finančního řízení a rovného zacházení pro 

muže a ženy; 
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Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Při provádění řízení a finanční 

kontroly členské státy zajistí, aby 

v subjektech vykonávajících monitorování 

působili odborníci zabývající se 

problematikou rovnosti žen a mužů. 
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