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 Pozměňovací návrh 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

 Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Sdělení Komise s názvem „Nové 
dovednosti pro nová pracovní místa: 
Předvídání a zohledňování potřeb trhu 
práce a potřebných kvalifikací“1 a 
„Obecné zásady flexikurity“ přijaté 
Evropskou radou dne 14. prosince 2007 
zdůrazňují cíle podporující stálou 
přizpůsobivost a zaměstnatelnost 
pracovníků prostřednictvím lepších 
možností vzdělávání na všech úrovních a 
prostřednictvím strategií rozvoje 
dovedností reagujících na potřeby 
hospodářství.

(3) Nižší využívání Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci – z 500 
milionů EUR na jeden rok bylo v roce 
2007 uplatněno pouze 65 214 850 EUR a 
v roce 2008 pouze 14 624 972 EUR, což 
ukazuje na nezbytnost revize některých 
aspektů fondu tak, aby splnil dané cíle. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 4
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Sdělení Komise s názvem „Nové 
dovednosti pro nová pracovní místa: 
Předvídání a zohledňování potřeb trhu 
práce a potřebných kvalifikací“2 a 
„Obecné zásady flexikurity“ přijaté 
Evropskou radou dne 14. prosince 2007 
zdůrazňují cíle podporující stálou 

(3) Sdělení Komise s názvem „Nové 
dovednosti pro nová pracovní místa: 
Předvídání a zohledňování potřeb trhu 
práce a potřebných kvalifikací“3

zdůrazňuje cíle podporující 
zaměstnatelnost pracovníků 
prostřednictvím lepších možností 

                                               
1 KOM(2008)0868.
2 KOM(2008)0868.
3 KOM(2008)0868.
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přizpůsobivost a zaměstnatelnost 
pracovníků prostřednictvím lepších 
možností vzdělávání na všech úrovních a 
prostřednictvím strategií rozvoje 
dovedností reagujících na potřeby 
hospodářství.

vzdělávání na všech úrovních a 
prostřednictvím strategií rozvoje 
dovedností reagujících na potřeby 
hospodářství a společnosti ve vztahu 
k ekologické restrukturalizaci a s cílem 
umožnit uvolnění kapacit pracovníků pro 
zaměstnání na zelených pracovních
pozicích.

Or. en

 Pozměňovací návrh 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

 Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Nedávné ekonomické předpovědi 
předpokládají značné zvýšení 
nezaměstnanosti v Evropské unii, což 
může mít v několika regionech EU za 
následek závažné sociální dopady, zvláště 
v oblastech se slabšími hospodářskými 
strukturami.

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Iuliu Winkler

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Rozšiřování rozsahu působnosti EGF 
představuje závazek solidarity cílený na 
snížení nejzávažnějších dopadů 
celosvětové ekonomické a finanční krize 
na možnosti zajištění udržitelného rozvoje 
regionů a dále zabraňování zvětšování 
rozdílů mezi nimi.
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Or. en

Odůvodnění

Ve výjimečném kontextu celosvětové ekonomické a finanční krize poskytuje změna nařízení o 
EGF ve smyslu tohoto návrhu Společenství možnost posílit svou sociální a ekonomickou 
soudržnost a stále prosazovat vyrovnaný a udržitelný rozvoj regionů.
.

 Pozměňovací návrh 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

 Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) 1927/2006
Čl. 1  odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1a. Odchylně od odstavce 1 poskytuje 
EFG podporu rovněž pracovníkům 
propuštěným v důsledku světové finanční a 
hospodářské krize za předpokladu, že jsou 
splněna kritéria stanovená v čl. 2 písm. a), 
b) nebo c).

„1a. EFG poskytuje podporu rovněž 
pracovníkům propuštěným v důsledku 
finanční a hospodářské krize za 
předpokladu, že jsou splněna kritéria 
stanovená v čl. 2 písm. a), b) nebo c).“

Tato odchylka se použije na všechny 
žádosti podané před 31. prosincem 2010.“

Or. pt

Odůvodnění

Komise již sama ve svém návrhu předpokládá možnost pozdější revize kritérií pro intervenci 
fondu, tak aby fond mohl trvale poskytovat pracovníkům podporu z důvodu hospodářské a 
finanční krize. Tato změna má za cíl toto opatření pro fond již začlenit, aby se zamezilo 
dalším revizím z tohoto důvodu. To bude potřebné i v důsledku předpokládaného zvýšení 
nezaměstnanosti v Evropské unii a příliš restriktivních kritérií pro fond.
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 Pozměňovací návrh 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

 Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) 1927/2006
Čl. 2  odst. 2  úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EFG poskytne finanční příspěvek, pokud 
velké změny ve struktuře světového 
obchodu povedou k vážnému narušení 
hospodářství, zejména ke značnému 
nárůstu dovozů do Evropské unie nebo k 
rychlému poklesu podílu Evropské unie na 
trhu v daném odvětví nebo k přemístění do 
třetích zemí, majícímu za následek

EFG poskytne finanční příspěvek, pokud 
velké změny ve struktuře světového 
obchodu povedou k vážnému narušení 
hospodářství, zejména ke značnému 
nárůstu dovozů do Evropské unie nebo k 
rychlému poklesu podílu Evropské unie na 
trhu v daném odvětví nebo k přemístění do 
třetích zemí nebo z jednoho členského 
státu do jiného, majícímu za následek

Or. pt

Odůvodnění

Podmínka, podle které bude pomoc udělena pouze v případě přemístění mimo EU, vzbudil 
pocit nespravedlnosti u pracovníků propuštěných v důsledku přemístění nebo 
restrukturalizace uvnitř EU. Navrhuje se tedy náprava této nespravedlnosti.

Pozměňovací návrh 9
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1927/2006
Čl. 2  odst. 2  úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EFG poskytne finanční příspěvek, pokud 
velké změny ve struktuře světového 
obchodu povedou k vážnému narušení 
hospodářství, zejména ke značnému 
nárůstu dovozů do Evropské unie nebo k 
rychlému poklesu podílu Evropské unie na 

EFG poskytne finanční příspěvek, pokud 
velké změny ve struktuře světového 
obchodu povedou k vážnému narušení 
hospodářství, zejména ke značnému 
nárůstu dovozů do Evropské unie nebo 
k rychlému poklesu podílu Evropské unie 
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trhu v daném odvětví nebo k přemístění do 
třetích zemí, majícímu za následek

na trhu v daném odvětví nebo k přemístění 
do třetích zemí, který bude vyžadovat 
restrukturalizaci založenou na 
ekologických potřebách, majícímu za 
následek

Or. en

 Pozměňovací návrh 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

 Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) 1927/2006
Čl. 2  odst. 2  písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) propuštění během období devíti měsíců 
nejméně 500 zaměstnanců, zejména z 
malých a středních podniků, v oddílu 
NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou 
sousedících regionech na úrovni NUTS II.

b) propuštění během období dvanácti 
měsíců nejméně 500 zaměstnanců, zejména 
z malých a středních podniků, v oddílu 
NACE 2, anebo více, pokud mají stejné 
výrobní zaměření,  v jednom regionu nebo 
ve dvou sousedících regionech na úrovni 
NUTS II.

Or. pt

Odůvodnění

Tato změna má za cíl uchránit možnost pomoci, které by z fondu mohly využít stovky 
pracovníků různých podniků (většinou mikropodniků, malých a středních podniků) téhož 
výrobního zaměření a která by mohla být rozdělena v jednom či více oddílech NACE 2.
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Pozměňovací návrh 11
Iosif Matula

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1927/2006
Čl. 2  odst. 2  písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) propuštění během období devíti měsíců 
nejméně 500 zaměstnanců, zejména z 
malých a středních podniků, v oddílu 
NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou 
sousedících regionech na úrovni NUTS II.

b) propuštění během období devíti měsíců 
nejméně 500 zaměstnanců, zejména z 
malých a středních podniků, v oddílu 
NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou 
sousedících regionech stejného členského 
státu nebo sousedícího členského státu na 
úrovni NUTS II.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby soudržnost mezi regiony existovala na úrovni Společenství a ne pouze na 
vnitrostátní úrovni. Pokud sousedící regiony zaznamenají vysokou úroveň nezaměstnanosti ve 
stejném odvětví, domnívám se, že je důležité, aby bylo použito EGF.

Pozměňovací návrh 12
Iosif Matula

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1927/2006
Čl. 2  odst. 2  písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) souběžně budou místní orgány 
podporovat monitorovací a informační 
kampaně, aby bylo možno identifikovat 
nové možnosti zaměstnanosti a profesní 
rekvalifikace v souladu se specifickými 
potřebami každého regionu.

Or. en
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Odůvodnění

Vždy je důležité neustále sledovat počet propouštěných a snažit se určit nové zaměstnanecké 
příležitosti na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 13
Monica Giuntini

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1927/2006
Čl. 2  odst. 2  pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro stanovení počtu propuštěných 
zaměstnanců ve smyslu odst. 1 písm. a), b) 
a c) lze za propuštění považovat 
jednotlivou výpověď z pracovního poměru 
danou zaměstnavatelem propouštěnému 
pracovníkovi nebo skutečné skončení 
pracovního poměru před uplynutím 
sjednané doby jeho platnosti z důvodů, 
které nesouvisejí s dotyčným pracovníkem. 
V každém případě musí být zvolena jedna 
z možností a uvedena v žádosti.“

(Netýká se českého znění.)

Or. it

Odůvodnění

Cílem změny tohoto ustanovení je poskytnout větší dostupnost jeho uplatnění. Proto je použit 
termín esuberi strutturali (propouštění), který umožňuje uplatnění tohoto článku také pro 
pracovníky, kteří by nemohli na základě specifických vnitrostátních právních úprav při těchto 
změnách pomoci využívat, jako tomu bylo v minulosti.

 Pozměňovací návrh 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

 Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) 1927/2006
Čl. 8 – odst. 1



PE420.2000v01-00 10/12 AM\769765CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EFG může z podnětu Komise v mezích 
horního limitu 0,35 % z maximální částky, 
kterou má EFG v daném roce k dispozici, 
financovat činnosti zahrnující přípravu, 
monitorování, informace, vytváření 
vědomostní základny pro provádění EFG, 
administrativní a technickou podporu, 
audit, kontrolu a hodnocení nezbytné k 
provádění tohoto nařízení.

1. EFG může z podnětu Komise v mezích 
horního limitu 0,15 % z maximální částky, 
kterou má EFG v daném roce k dispozici, 
financovat činnosti zahrnující přípravu, 
monitorování, informace, vytváření 
vědomostní základny pro provádění EFG, 
administrativní a technickou podporu, 
audit, kontrolu a hodnocení nezbytné k 
provádění tohoto nařízení.

Or. pt

 Pozměňovací návrh 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

 Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) 1927/2006
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Na základě posouzení provedeného 
v souladu s čl. 5 odst. 5 a zejména s 
ohledem na počet pracovníků, kteří mají 
být podpořeni, navržená opatření a 
odhadnuté náklady Komise co nejdříve 
vyhodnotí a navrhne výši finančního 
příspěvku, který může být v případě 
potřeby poskytnut, v mezích dostupných 
zdrojů. Tato částka nesmí přesáhnout 75 %
celkové výše odhadnutých nákladů 
uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. d).“

„1. Na základě posouzení provedeného 
v souladu s čl. 5 odst. 5 a zejména s 
ohledem na počet pracovníků, kteří mají 
být podpořeni, navržená opatření a 
odhadnuté náklady Komise co nejdříve 
vyhodnotí a navrhne výši finančního 
příspěvku, který může být v případě 
potřeby poskytnut, v mezích dostupných 
zdrojů. Tato částka nesmí přesáhnout 85 %
celkové výše odhadnutých nákladů 
uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. d).“

Or. pt
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Odůvodnění

Vzhledem k potížím některých členských států týkajícím se nákladů spojených s činnostmi a 
opatřeními při poskytování podpory pracovníkům je důležité, aby byla zvýšena míra 
spolufinancování Společenství.

 Pozměňovací návrh 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

 Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) 1927/2006
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) Bod 1 ve článku 12 bude mít 
následující znění:
„1. Maximální výše nákladů bude zvýšena 
na 1 000 000 000 EUR ročně v 
současných cenách.“

Or. pt

 Pozměňovací návrh 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

 Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) 1927/2006
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. „Členský stát nebo státy provedou 
všechny způsobilé akce zahrnuté do 
koordinovaného balíku 
individualizovaných služeb do 24 měsíců 
ode dne podání žádosti podle článku 5.“

„2. „Členský stát nebo státy provedou 
všechny způsobilé akce zahrnuté do 
koordinovaného balíku 
individualizovaných služeb do 30 měsíců 
ode dne podání žádosti podle článku 5.“

Or. pt
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Odůvodnění

Aby mohly být činnosti a opatření předpokládané u každé žádosti zlepšeny a náležitě 
realizovány, považuje se za nezbytné prodloužení lhůty, během které musí být uskutečněny, o 
30 měsíců. 

 Pozměňovací návrh 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

 Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) 1927/2006
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V článku 20 se za první pododstavec 
vkládá nový pododstavec, který zní:
„Na základě návrhu Komise mohou 
Evropský parlament a Rada přezkoumat 
toto nařízení včetně přechodné odchylky 
stanovené v čl. 1 odst. 1a.“

vypouští se

Or. pt

Odůvodnění

Komise již sama ve svém návrhu předpokládá možnost pozdější revize kritérií pro intervenci
fondu, tak aby fond mohl trvale poskytovat pracovníkům podporu z důvodu hospodářské a 
finanční krize. Tato změna má za cíl toto opatření pro fond již začlenit, aby se zamezilo 
dalším revizím z tohoto důvodu. To bude potřebné v důsledku předpokládaného zvýšení 
nezaměstnanosti v Evropské unii a příliš restriktivních kritérií pro fond. 
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