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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Dne 17. listopadu 2017 byl 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
společně vyhlášen evropský pilíř sociálních 
práv jako reakce na sociální problémy v 
Evropě. Dvacet klíčových zásad pilíře je 
rozděleno do tří kategorií: rovné příležitosti 
a přístup na trh práce; spravedlivé pracovní 
podmínky; sociální ochrana a začleňování. 
Podle těchto dvaceti zásad evropského 
pilíře sociálních práv by se měly řídit 
činnosti v rámci Evropského sociálního 
fondu plus (ESF+). Aby se přispělo 
k provádění evropského pilíře sociálních 
práv, měl by ESF+ podporovat investice 
do lidí a systémů v oblastech politiky, jako 
je zaměstnanost, vzdělávání a sociální 
začleňování, a tím podpořit hospodářskou, 
územní a sociální soudržnost v souladu 
s článkem 174 SFEU.

(1) Dne 17. listopadu 2017 byl 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
společně vyhlášen evropský pilíř sociálních 
práv jako reakce na sociální problémy v 
Evropě. Dvacet klíčových zásad pilíře je 
rozděleno do tří kategorií: rovné příležitosti 
a přístup na trh práce; spravedlivé pracovní 
podmínky; sociální ochrana a začleňování. 
Podle těchto dvaceti zásad evropského 
pilíře sociálních práv by se měly řídit 
činnosti v rámci Evropského sociálního 
fondu plus (ESF+). Aby se přispělo k 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv, měl by ESF+ podporovat investice do 
lidí a systémů v oblastech politiky, jako je 
zaměstnanost, vzdělávání a odborná 
příprava a sociální začleňování, a tím 
podpořit hospodářskou, územní a sociální 
soudržnost v souladu s článkem 174 SFEU.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určování priorit reforem jednotlivých států 
a sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Členské státy vypracovávají na 
podporu uvedených priorit reforem své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 

(2) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určování priorit reforem jednotlivých států 
a sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Členské státy vypracovávají na 
podporu uvedených priorit reforem své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
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strategie. Uvedené strategie by měly být 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
prioritní projekty pro investice, jež mají být 
podpořeny vnitrostátními finančními 
prostředky a/nebo prostředky Unie. Měly 
by rovněž sloužit k využívání finančních 
prostředků Unie soudržným způsobem a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, která bude poskytnuta zejména 
z programů podporovaných Unií v rámci 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Fondu soudržnosti, Evropského sociálního 
fondu plus, Evropského námořního 
a rybářského fondu a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a, 
v příslušných případech, evropské funkce 
investiční stabilizace a fondu InvestEU.

strategie. Uvedené strategie by měly být 
rozvíjeny v rámci partnerství mezi 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány, měly by zahrnovat hledisko 
rovnosti žen a mužů a měly by být
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
prioritní projekty pro investice, jež mají být 
podpořeny vnitrostátními finančními 
prostředky a/nebo prostředky Unie. Měly 
by rovněž sloužit k využívání finančních 
prostředků Unie soudržným způsobem a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, která bude poskytnuta zejména 
z programů podporovaných Unií v rámci 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Fondu soudržnosti, Evropského sociálního 
fondu plus, Evropského námořního 
a rybářského fondu a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a, 
v příslušných případech, evropské funkce 
investiční stabilizace a fondu InvestEU.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rada dne […] přijala revidované 
hlavní směry politik zaměstnanosti 
členských států, aby se jejich znění sladilo 
se zásadami evropského pilíře sociálních 
práv, s cílem zvýšit konkurenceschopnost 
Evropy, její přitažlivost pro investice, její 
schopnost vytvářet pracovní místa a 
podpořit sociální soudržnost. Aby se 
zajistilo plné sladění ESF+ s cíli těchto 
hlavních směrů, zejména pokud jde o 
zaměstnanost, vzdělávání, odbornou 
přípravu a boj proti sociálnímu vyloučení, 
chudobě a diskriminaci, měl by ESF+ 
podporovat členské státy s přihlédnutím k 
příslušným integrovaným hlavním směrům 
a příslušným doporučením pro jednotlivé 
země přijímaným podle čl. 121 odst. 2 

(3) Rada dne […] přijala revidované 
hlavní směry politik zaměstnanosti 
členských států, aby se jejich znění sladilo 
se zásadami evropského pilíře sociálních 
práv, s cílem zvýšit konkurenceschopnost 
Evropy, její přitažlivost pro investice, její 
schopnost vytvářet pracovní místa a 
podpořit sociální soudržnost. Aby se 
zajistilo plné sladění ESF+ s cíli těchto 
hlavních směrů, zejména pokud jde o 
zaměstnanost, vzdělávání, odbornou 
přípravu a boj proti sociálnímu vyloučení, 
chudobě a diskriminaci, měl by ESF+ 
podporovat členské státy s přihlédnutím k 
příslušným integrovaným hlavním směrům
a příslušným doporučením pro jednotlivé 
země přijímaným podle čl. 121 odst. 2 
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SFEU a čl. 148 odst. 4 SFEU a případně na 
vnitrostátní úrovni k národním programům 
reforem podloženým národními 
strategiemi. ESF+ by měl rovněž přispívat 
k důležitým aspektům provádění klíčových 
iniciativ a činností Unie, zejména agendy 
dovedností pro Evropu a Evropského 
prostoru vzdělávání, příslušných 
doporučení Rady a dalších iniciativ, jako je 
záruka pro mladé lidi, cesty prohlubování 
dovedností a začleňování dlouhodobě 
nezaměstnaných.

SFEU a čl. 148 odst. 4 SFEU a případně na 
vnitrostátní úrovni k národním programům 
reforem podloženým národními 
strategiemi. ESF+ by měl rovněž přispívat 
k důležitým aspektům provádění klíčových 
iniciativ a činností Unie, zejména agendy 
dovedností pro Evropu a Evropského 
prostoru vzdělávání, příslušných 
doporučení Rady a dalších iniciativ, jako je 
záruka pro mladé lidi, cesty prohlubování 
dovedností, včetně v oblasti digitálních 
dovedností, a začleňování dlouhodobě 
nezaměstnaných.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Dne 20. června 2017 schválila Rada 
reakci Unie na „Agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj do roku 2030“ –
udržitelnou budoucnost Evropy. Rada 
zdůraznila význam dosažení udržitelného 
rozvoje ve všech třech směrech 
(ekonomický, sociální a environmentální) 
vyváženým a integrovaným způsobem. Je 
nezbytné, aby byl udržitelný rozvoj 
začleněn do všech oblastí vnitřní i vnější 
politiky Unie a aby Unie byla ambiciózní v 
politikách, které používá při řešení 
globálních výzev. Rada uvítala sdělení 
Komise nazvané „Další kroky k udržitelné 
evropské budoucnosti“ ze dne 22. listopadu 
2016 jako první krok k začlenění cílů 
udržitelného rozvoje a používání 
udržitelného rozvoje jako nejdůležitější 
zásady pro všechny politiky Unie, a to 
rovněž prostřednictvím jejích finančních 
nástrojů.

(4) Dne 20. června 2017 schválila Rada 
reakci Unie na „Agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj do roku 2030“ –
udržitelnou budoucnost Evropy. Rada 
zdůraznila význam dosažení udržitelného 
rozvoje ve všech třech směrech 
(ekonomický, sociální a environmentální) 
vyváženým a integrovaným způsobem. Je 
nezbytné, aby byl udržitelný rozvoj 
začleněn do všech oblastí vnitřní i vnější 
politiky Unie a aby Unie byla ambiciózní v 
politikách, které používá při řešení 
globálních výzev. Rada uvítala sdělení 
Komise nazvané „Další kroky k udržitelné 
evropské budoucnosti“ ze dne 22. listopadu 
2016 jako první krok k začlenění cílů 
udržitelného rozvoje a používání 
udržitelného rozvoje jako nejdůležitější 
zásady pro všechny politiky Unie, a to 
rovněž prostřednictvím jejích finančních 
nástrojů. ESF+ může mimo jiné přispět k 
naplňování cílů udržitelného rozvoje 
zejména řešením relativní chudoby a 
odstraňováním extrémních forem 
chudoby (cíl č. 1), zajišťováním kvalitního 
a inkluzivního vzdělávání (cíl č. 4), 
propagováním rovnosti žen a mužů (cíl č. 
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5), prosazováním udržitelného 
hospodářského růstu podporujícího 
začleňování, plné a produktivní 
zaměstnanosti a důstojné práce pro 
všechny (cíl č. 8) a snižováním nerovnosti 
(cíl č. 10), jakož i prováděním Pařížské 
dohody.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Unie se potýká se strukturálními 
problémy vyplývajícími z hospodářské 
globalizace, řízení migračních toků a 
nárůstu bezpečnostních hrozeb, z přechodu 
na čistou energii, technologických změn a 
stárnutí pracovní síly a se stále častějšími 
nedostatky, které se týkají dovedností a 
pracovní síly v některých odvětvích a 
regionech, zejména v případě malých a 
středních podniků. S přihlédnutím k 
měnícím se skutečnostem ve světě práce by 
Unie měla být připravena na současné a 
budoucí výzvy investováním do 
příslušných dovedností, intenzivnějším 
začleňováním růstu a zlepšováním 
zaměstnanosti a sociálních politik včetně 
pracovní mobility.

(5) Unie se potýká se strukturálními 
problémy vyplývajícími ze společenských 
nerovností, např. pokud jde o nerovný 
přístup ke vzdělávání a sociální ochraně, z 
demografických výzev, hospodářské 
globalizace, řízení migračních toků a 
souvisejících výzev spojených s integrací, 
dopadu hospodářské a finanční krize,
nárůstu bezpečnostních hrozeb, z přechodu 
na čistou energii, technologických změn a 
stárnutí pracovní síly a se stále častějšími 
nedostatky, které se týkají dovedností a 
pracovní síly v některých odvětvích a 
regionech, zejména v případě malých a 
středních podniků. S přihlédnutím k 
měnícím se skutečnostem ve světě práce by 
Unie měla být připravena na současné a 
budoucí výzvy investováním do kvalitního 
a inkluzivního vzdělávání a odborné 
přípravy, celoživotního učení a
příslušných dovedností, kompetencí a 
znalostí, intenzivnějším začleňováním trhů 
práce a růstu, posilováním soudržnosti 
našich společností a zlepšováním politik v 
oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a v 
sociální oblasti, včetně pracovní mobility, 
a bojem proti genderovým rozdílům.

Pozměňovací návrh 6
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V této souvislosti hrají významnou 
úlohu zejména kulturní a tvůrčí odvětví. 
Podstatně přispívají ke konkurenční 
výhodě Unie, k růstu, k vytváření 
pracovních míst zejména pro mladé lidi a 
k netechnologickým a sociálním 
inovacím. Tvůrčí dovednosti a schopnosti 
posilují sebevědomí lidí, podporují jejich 
kreativitu a přispívají tak k inovativním 
výrobkům, službám a postupům. Kultura 
je navíc klíčovým nástrojem k potírání 
marginalizace a chudoby a k prosazování 
soudržnější, inkluzivnější a inovativnější 
společnosti. Zapojení se do kulturního 
života umožňuje skupinám, které jsou 
ohroženy sociálním vyloučením, jako jsou 
ekonomicky znevýhodněné osoby, 
stárnoucí lidé, osoby se zdravotním 
postižením a menšiny, aby se staly 
aktivními občany. Kulturní život je 
prospěšný pro společnost jako celek, 
neboť posiluje mezikulturní dialog a 
usnadňuje integraci vysídlených osob. 
Přispívá rovněž k podpoře a zachování 
evropské kulturní a jazykové rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k širší oblasti působnosti 
ESF+ je vhodné počítat s tím, že cíle, 
kterými jsou zvýšení účinnosti trhů práce, 
podpora přístupu ke kvalitnímu 
zaměstnání, zlepšení přístupu 
ke vzdělávání a odborné přípravě a zvýšení 
jejich kvality, jakož i podpora sociálního 
začleňování a zdraví a snižování chudoby, 
jsou prováděny nejen v rámci sdíleného 
řízení, ale také v rámci přímého 

(10) Vzhledem k širší oblasti působnosti 
ESF+ je vhodné počítat s tím, že cíle, 
kterými jsou zvýšení účinnosti trhů práce, 
podpora přístupu ke kvalitnímu 
zaměstnání, zlepšení přístupu 
ke vzdělávání a odborné přípravě a zvýšení 
jejich kvality, a to s ohledem na specifické 
potřeby osob se zdravotním postižením,
začleňování do vzdělávacího systému, 
podpora celoživotního učení, jakož i 
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a nepřímého řízení v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví v případě opatření vyžadovaných 
na úrovni Unie.

podpora sociálního začleňování, například 
pomocí opatření založených na kultuře, a 
zdraví a snižování chudoby, jsou 
prováděny nejen v rámci sdíleného řízení, 
ale také v rámci přímého a nepřímého 
řízení v rámci složky Zaměstnanost 
a sociální inovace a složky Zdraví v 
případě opatření vyžadovaných na úrovni 
Unie.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení stanoví finanční krytí 
pro ESF+. Části tohoto finančního krytí by 
měly být použity pro činnosti, které mají 
být prováděny v rámci přímého a 
nepřímého řízení složek Zaměstnanost a 
sociální inovace a Zdraví.

(12) Toto nařízení stanoví finanční krytí 
pro ESF+. Části tohoto finančního krytí by 
měly být použity pro činnosti, které mají 
být prováděny v rámci přímého 
a nepřímého řízení složek Zaměstnanost 
a sociální inovace – například pomocí 
opatření založených na kultuře – a Zdraví.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) ESF+ by se měl zaměřit na podporu 
zaměstnanosti prostřednictvím aktivních 
zásahů umožňujících (opětovnou) integraci 
na trh práce, zejména pro mladé lidi, 
dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní 
osoby, jakož i podporou samostatně 
výdělečné činnosti a sociální ekonomiky. 
ESF+ by se měl zaměřit na zlepšení 
fungování trhů práce tak, že bude 
podporovat modernizaci institucí trhu 
práce, jako jsou veřejné služby 
zaměstnanosti, aby se zlepšila jejich 
schopnost poskytovat intenzivnější cílené 
poradenství a vedení při hledání 
zaměstnání a během přechodu do 

(13) ESF+ by se měl zaměřit na podporu 
kvalitních pracovních míst prostřednictvím 
aktivních zásahů umožňujících 
(opětovnou) integraci do vzdělávacího 
systému a světa práce, zejména pro mladé 
lidi, konkrétně pro mladé lidi, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy, dlouhodobě 
nezaměstnané osoby, menšiny, migranty,
neaktivní osoby a osoby se zdravotním 
postižením, jakož i podporou samostatně 
výdělečné činnosti s tím, že musí zároveň 
dojít k přizpůsobení systémů sociální 
ochrany, a podporou sociální ekonomiky. 
ESF+ by se měl zaměřit na zlepšení 
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zaměstnaneckého poměru a aby se zlepšila 
mobilita pracovníků. ESF+ by měl 
podporovat účast žen na trhu práce pomocí 
opatření, jejichž cílem je mimo jiné zajistit 
lepší rovnováhu mezi pracovním a 
osobním životem a zajistit přístup k péči o 
děti. ESF+ by měl rovněž usilovat o 
zajištění zdravého a vhodně 
přizpůsobeného pracovního prostředí, aby 
bylo možné reagovat na zdravotní rizika 
související s měnícími se formami pracovní 
náplně a potřebami stárnoucí pracovní síly.

fungování trhů práce tak, že bude 
podporovat modernizaci institucí trhu 
práce, jako jsou veřejné služby 
zaměstnanosti, aby se zlepšila jejich 
schopnost poskytovat intenzivnější cílené a 
individualizované poradenství a vedení při 
hledání zaměstnání a během přechodu ze 
vzdělávacího systému do zaměstnaneckého 
poměru a aby se zlepšila mobilita 
pracovníků. ESF+ by měl podporovat účast 
žen na trhu práce pomocí opatření, jejichž 
cílem je mimo jiné zajistit lepší rovnováhu 
mezi pracovním a osobním životem a 
zajistit přístup každé rodiny k péči o děti. 
ESF+ by měl rovněž usilovat o zajištění 
zdravého a vhodně přizpůsobeného 
pracovního prostředí, aby bylo možné 
reagovat na zdravotní rizika související s 
měnícími se formami pracovní náplně a 
potřebami stárnoucí pracovní síly.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) ESF+ by měl poskytovat podporu 
ke zvyšování kvality, účinnosti a 
relevantnosti systémů vzdělávání a 
odborné přípravy na trhu práce, aby bylo 
usnadněno získávání klíčových 
kompetencí, zejména pokud jde o digitální 
dovednosti, které každý jednotlivec 
potřebuje k osobnímu naplnění a rozvoji, 
získání zaměstnání, sociálnímu 
začleňování a aktivnímu občanství. ESF+ 
by měl přispívat k pokroku v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy a při 
přechodu do zaměstnaneckého poměru, 
měl by podporovat celoživotní učení a 
zaměstnatelnost a pozitivně ovlivňovat 
konkurenceschopnost a společenské a 
ekonomické inovace tím, že bude 
napomáhat rozšiřitelným a udržitelným 
iniciativám v těchto oblastech. Toho by 
bylo možné dosáhnout například pomocí 

(14) ESF+ by měl poskytovat podporu 
ke zvyšování kvality, přístupnosti a 
relevantnosti trhu práce, jakož i inkluzivní 
povahy systémů vzdělávání a odborné 
přípravy, aby bylo usnadněno získávání 
klíčových kompetencí, zejména pokud jde 
o kulturní povědomí a vyjadřovací 
schopnosti, digitální a mediální 
dovednosti, včetně ochrany dat a správy 
informací, a rovněž průřezové dovednosti, 
jazykové a občanské dovednosti, které 
každý jednotlivec potřebuje k osobnímu 
naplnění a rozvoji, získání zaměstnání, 
sociálnímu začleňování a aktivnímu 
občanství. ESF+ by měl přispívat 
k pokroku a flexibilitě v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy a při přechodu do 
zaměstnaneckého poměru, měl by 
podporovat celoživotní učení a 
zaměstnatelnost a pozitivně ovlivňovat 
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výuky na pracovišti a učňovského 
vzdělávání, celoživotního poradenství, 
předvídání potřeb v oblasti dovedností ve 
spolupráci s příslušným odvětvím, 
aktualizovaných školicích materiálů, 
předvídání potřeb, pokud jde o absolventy, 
a sledování jejich uplatnění, vzdělávání 
pedagogů, validace výsledků vzdělávání a 
uznávání kvalifikací.

sociální soudržnost, konkurenceschopnost 
a společenské a ekonomické inovace tím, 
že bude napomáhat rozšiřitelným a 
udržitelným iniciativám v těchto oblastech. 
Toho by bylo možné dosáhnout například 
pomocí vysoce kvalitní výuky na pracovišti 
a učňovského vzdělávání, celoživotního 
poradenství, předvídání potřeb v oblasti 
dovedností ve spolupráci s příslušným 
odvětvím, ve formě dálkového a 
smíšeného učení, aktualizovaných 
školicích materiálů, předvídání potřeb, 
pokud jde o absolventy, a sledování jejich 
uplatnění, vzdělávání pedagogů, podpory 
neformálního a informálního učení,
validace výsledků vzdělávání a uznávání 
kvalifikací a předchozího vzdělávání. 
ESF+ by měl podporovat a prosazovat 
přístup menšin k pedagogické profesi a 
zaměřit se přitom na hlubší integraci 
marginalizovaných komunit, jako jsou 
Romové, menšiny a migranti.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Vzhledem k digitalizaci všech částí 
společnosti, např. bankovnictví, služeb 
sociální péče a vzdělávání, se získání 
nových klíčových kompetencí, zejména 
digitálních dovedností, stává nezbytnou 
podmínkou účinné občanské účasti. 
Místní subjekty, komunitní a kulturní 
zařízení včetně muzeí, knihoven, archivů, 
divadel a jiných kulturních uměleckých a 
tvůrčích institucí, zabývajících se 
kulturním dědictvím, hrají klíčovou úlohu 
– a to i v partnerství se školami, 
univerzitami a kulturními a tvůrčími 
malými a středními podniky – při 
poskytování přístupu k digitálním 
zařízením a internetu pro nejvíce 
znevýhodněné a marginalizované skupiny, 
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stejně jako při posilování digitálních 
dovedností mezi občany EU na základní a 
pokročilejší úrovni. ESF+ by měl proto 
podporovat tyto subjekty v odborné 
přípravě jejich zaměstnanců, aby dokázali 
držet krok s měnícími se požadavky na 
jejich služby a poskytovat lidem odbornou 
přípravu a vzdělávání v oblasti digitálních 
dovedností, jako je mediální gramotnost.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podpora prostřednictvím fondu 
ESF+ by měla být využita k propagaci 
rovného přístupu pro všechny, zejména pro 
znevýhodněné skupiny, ke kvalitnímu 
nesegregovanému a inkluzivnímu 
vzdělávání a odborné přípravě, od 
vzdělávání a péče v raném dětství, přes 
všeobecné a odborné vzdělávání a přípravu 
až po terciární úroveň a rovněž ke 
vzdělávání a učení dospělých, čímž se 
podpoří propustnost mezi odvětvími 
vzdělávání a odborné přípravy, předejde se 
předčasným odchodům ze vzdělávání, 
zlepší se zdravotní gramotnost, posílí se 
vazba mezi neformálním a informálním 
učením a usnadní se vzdělávací mobilita 
pro všechny. V tomto kontextu by se měla 
podporovat součinnost s programem 
Erasmus, s cílem zejména usnadnit účast 
znevýhodněných studentů na vzdělávací 
mobilitě.

(15) Podpora prostřednictvím fondu 
ESF+ by měla být využita k propagaci 
rovného přístupu pro všechny, zejména pro 
znevýhodněné skupiny, k vysoce
kvalitnímu nesegregovanému a 
inkluzivnímu vzdělávání a odborné 
přípravě, od vzdělávání a péče v raném 
dětství, přes všeobecné a odborné 
vzdělávání a přípravu  až po terciární 
úroveň a opětovné začleňování do 
vzdělávacího systémua rovněž ke 
vzdělávání a učení dospělých a ke 
kulturním aktivitám, čímž se zabrání 
přenášení chudoby z jedné generace na 
druhou, podpoří se propustnost mezi 
odvětvími vzdělávání a odborné přípravy, 
předejde se předčasným odchodům ze 
vzdělávání i sociálnímu vyloučení, zlepší 
se zdravotní gramotnost, posílí se vazba 
mezi neformálním a informálním učením, 
jmenovitě v oblasti umění, a usnadní se 
vzdělávací mobilita pro všechny. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována 
vzdělávání v raném dětství, jelikož první 
roky jsou v lidském životě nejvíc 
formativní a ve velké míře ovlivňují 
vyhlídky lidí na vzdělání, zaměstnanost a 
integraci. V tomto kontextu by se měla 
podporovat součinnost s programem 
Erasmus, s cílem rozšířit inovativní 
postupy a zejména usnadnit účast 
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znevýhodněných studentů na vzdělávací 
mobilitě. Kromě toho by soudržnost 
politiky a doplňkovost mezi programem 
Erasmus a ESF+ měla zajistit důstojnou
podporu při navrhování a provádění 
opatření, jako je mobilita ve vzdělávání 
pro znevýhodněné studenty, zejména pro 
mladé lidi ve zranitelných situacích, 
dospělé studenty a osoby se zdravotním 
postižením nebo chronickým 
onemocněním, aby byli řádně připraveni 
pro zkušenosti s mobilitou v zahraničí a 
zvýšila se jejich účast v programu 
Erasmus.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Komise v rámci strategie 2020 
stanovila cíl, aby se 95 % dětí v 
předškolním věku až do čtyř let nebo 
starších zúčastňovalo na předškolním 
vzdělávání. Je však nutné poznamenat, že 
tisíce dětí jsou každoročně vyloučeny ze 
struktur předškolního vzdělávání z 
důvodu nedostatku zdrojů příslušných 
vnitrostátních orgánů.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Součinnost s Azylovým a 
migračním fondem by měla zajistit, aby 
ESF+  mohl zachovat a rozšířit rovný 
přístup ke kvalitnímu, nesegregovanému a 
inkluzivnímu vzdělávání a odborné 
přípravě, jakož i sociální začlenění, 
začlenění na trh práce a přístup ke 
zdravotní péči pro státní příslušníky 
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třetích zemí, se zvláštním ohledem na 
potřeby žen a dětí.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15c) Podpora poskytovaná 
prostřednictvím ESF+ by měla být využita 
na prosazování širšího přístupu ke kultuře 
a zapojení do kulturního života i na 
využití uměleckého a tvůrčího vyjádření, 
zejména rozvíjením synergií s programem 
Kreativní Evropa, rovněž se zohledněním 
značek kvality.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15d) V zájmu plného využití potenciálu 
meziodvětvové spolupráce, zlepšení 
součinnosti a soudržnosti s ostatními 
politickými oblastmi a dosažení obecných 
cílů by ESF+ měl být schopen podporovat 
inovační opatření, která prostřednictvím 
sportu a fyzické aktivity, jakož i kultury, 
mají za cíl podporovat sociální začlenění, 
zejména marginalizovaných a/nebo 
znevýhodněných skupin, jakož i propagaci 
zdravého životního stylu a prevenci 
nemocí.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V souladu s agendou dovedností 
pro Evropu by ESF+ měl podporovat 
flexibilní příležitosti pro zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikaci pro všechny, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti a 
klíčové základní technologie, s cílem 
poskytnout lidem dovednosti, které jsou 
přizpůsobené digitalizaci, technologickým 
změnám, inovacím a sociálním a 
ekonomickým změnám, usnadňují kariérní 
změny a mobilitu a podporují zejména 
dospělé osoby s nízkou a/nebo špatnou 
kvalifikací.

(16) V souladu s agendou dovedností 
pro Evropu by ESF+ měl podporovat 
flexibilní příležitosti pro zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikaci pro všechny 
prostřednictvím poskytovatelů formálního 
a neformálního vzdělávání a odborné 
přípravy se zvláštním zaměřením na 
rozvoj digitálních dovedností a klíčových 
základních technologií, s cílem poskytnout 
lidem všech věkových skupin ve 
formálním, neformálním a informálním 
prostředí dovednosti, kompetence a 
znalosti, které jsou přizpůsobené 
digitalizaci, technologickým změnám, 
inovacím a sociálním a ekonomickým 
změnám, usnadňují mladým lidem přechod 
mezi vzděláváním a odbornou přípravou a 
zaměstnáním, kariérní změny a mobilitu a 
podporují zejména dospělé osoby s nízkou 
a/nebo špatnou kvalifikací. V této 
souvislosti by se měla zvláštní pozornost 
věnovat místním aktérům, komunitním a 
kulturním zařízením, včetně muzeí, 
knihoven, divadel a jiných institucí 
kulturního dědictví, které hrají důležitou 
úlohu při podpoře jednotlivců při 
získávání dovedností, zejména digitálních 
dovedností a mediální gramotnosti.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Součinnost s programem Horizont 
Evropa by měla zajistit, aby ESF+ mohl 
začleňovat a ve větším měřítku využívat 
inovativní učební osnovy podporované 
programem Horizont Evropa, aby lidé 
získali dovednosti a kompetence, které jsou 
potřebné pro pracovní místa budoucnosti.

(17) Součinnost s programem Horizont 
Evropa by měla zajistit, aby ESF+ mohl 
začleňovat a ve větším měřítku využívat 
inovativní učební osnovy podporované 
programem Horizont Evropa, aby lidé 
získali dovednosti a kompetence, které jsou 
potřebné pro jejich osobní rozvoj a
pracovní místa budoucnosti, jakož i pro 
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aktivní účast v digitalizované společnosti.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Součinnost s programem Kreativní 
Evropa by měla zajistit, aby ESF+ mohl 
začleňovat a ve větším měřítku využívat 
inovativní projekty zaměřené na to, aby 
lidé získali dovednosti a kompetence, které 
jsou potřebné pro pracovní místa 
budoucnosti, jakož i pro aktivní účast ve 
společnosti, propojení všech vrstev 
společnosti a podporu sociálního 
začlenění.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) ESF+ by měl podporovat úsilí 
členských států bojovat proti chudobě s 
cílem překonat znevýhodnění mezi 
generacemi a podporovat sociální 
začleňování tak, že zajistí rovné příležitosti 
pro všechny, bude bojovat proti 
diskriminaci a nerovnostem v oblasti 
zdraví. Je tedy nutné mobilizovat řadu 
politik zaměřených na nejvíce 
znevýhodněné osoby bez ohledu na jejich 
věk, včetně dětí, marginalizovaných 
komunit, jako jsou Romové, a chudých 
pracujících. ESF+ by měl podporovat 
aktivní začleňování osob, které jsou daleko
od trhu práce, s cílem zajistit jejich 
socioekonomickou integraci. ESF+ by měl 
být rovněž využíván k posílení včasného a 
rovného přístupu k cenově dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám, 
jako je zdravotní a dlouhodobá péče, 

(18) ESF+ by měl podporovat úsilí 
členských států na všech úrovních, včetně 
regionální a místní úrovně, bojovat proti 
chudobě s cílem překonat znevýhodnění 
mezi generacemi a podporovat sociální 
začleňování tak, že zajistí rovné příležitosti 
pro všechny, bude bojovat proti 
diskriminaci a nerovnostem v oblasti 
zdraví. Je tedy nutné mobilizovat řadu 
politik zaměřených na nejvíce 
znevýhodněné osoby bez ohledu na jejich 
věk, včetně dětí, osob se zdravotním 
postižením, marginalizovaných komunit, 
jako jsou Romové, menšin, migrantů,
chudých pracujících a všech dalších osob, 
které se potýkají s vícenásobnými 
sociálními problémy. ESF+ by měl 
podporovat aktivní začleňování a 
občanství osob, které jsou daleko od trhu 
práce, s cílem zajistit jejich 
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zejména péče poskytovaná na úrovni rodin 
a komunit. ESF+ by měl přispět k 
modernizaci systémů sociální ochrany, a to 
zejména s cílem podpořit jejich 
přístupnost.

socioekonomickou integraci, a to 
prostřednictvím vzdělávacích a kulturních 
projektů. Potenciál sportu jako nástroje 
sociálního začlenění by měl být plně 
uznán a dále využíván. ESF+ by měl být 
rovněž využíván k posílení včasného a 
rovného přístupu k cenově dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám, 
jako je zdravotní a dlouhodobá péče, 
zejména péče poskytovaná na úrovni rodin 
a komunit. ESF+ by měl přispět k 
modernizaci systémů sociální ochrany, a to 
zejména s cílem podpořit jejich 
přístupnost, inkluzivitu a globální pokrytí 
a spravedlivé podmínky pro osoby 
samostatně výdělečně činné.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) V zájmu posílení evropského 
rozměru programu by měl ESF+ rovněž 
podporovat nadnárodní opatření a 
činnosti, a to s náležitým zjednodušením 
pravidel a postupů, s cílem posílit 
vzájemné učení a výměnu osvědčených 
postupů.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) ESF+ by měl podporovat reformy 
politiky a systémové reformy v oblasti 
zaměstnanosti, sociálního začleňování, 
zdravotní péče a dlouhodobé péče a 
vzdělávání a odborné přípravy. V zájmu 
posílení souladu s evropským semestrem 
by členské státy měly vyčlenit odpovídající 
část svých finančních zdrojů ze složky 

(21) ESF+ by měl podporovat reformy 
politiky a systémové reformy v oblasti 
zaměstnanosti, sociálního začleňování, 
například pomocí opatření založených na 
kultuře a sportu, opětovného začleňování 
do vzdělávání a práce, zdravotní péče a 
dlouhodobé péče, širšího přístupu ke 
kultuře a vzdělávání a odborné přípravy. V 
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ESF+ v rámci sdíleného řízení na 
provádění příslušných doporučení pro 
jednotlivé země týkajících se strukturálních 
problémů, které je vhodné řešit 
prostřednictvím víceletých investic
spadajících do oblasti působnosti fondu 
ESF+. Komise a členské státy by měly 
zajistit soulad, koordinaci a doplňkovost 
mezi složkami ESF+ v rámci sdíleného 
řízení a složkou Zdraví a programem 
na podporu reforem, včetně nástroje pro 
provádění reforem a nástroje pro 
technickou podporu. Komise a členské 
státy by měly ve všech fázích procesu 
zajistit zejména účinnou koordinaci s cílem 
zaručit soudržnost, soulad, doplňkovost 
a součinnost zdrojů financování, včetně 
související technické pomoci.

zájmu posílení souladu s evropským 
semestrem by členské státy měly vyčlenit 
odpovídající část svých finančních zdrojů 
ze složky ESF+ v rámci sdíleného řízení na 
provádění příslušných doporučení pro 
jednotlivé země týkajících se strukturálních 
problémů, které je vhodné řešit 
prostřednictvím víceletých investic 
spadajících do oblasti působnosti fondu 
ESF+. Komise a členské státy by měly 
zajistit soulad, koordinaci a doplňkovost 
mezi složkami ESF+ v rámci sdíleného 
řízení a složkou Zdraví a programem 
na podporu reforem, včetně nástroje pro 
provádění reforem a nástroje pro 
technickou podporu. Komise a členské 
státy by měly ve všech fázích procesu 
zajistit zejména účinnou koordinaci s cílem 
zaručit soudržnost, soulad, doplňkovost 
a součinnost zdrojů financování, včetně 
související technické pomoci.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby se zajistilo, že sociální 
dimenze Evropy bude prosazována tak, jak 
je stanoveno v evropském pilíři sociálních 
práv, a aby byly vyčleněny základní 
minimální prostředky pro osoby, které to 
nejvíce potřebují, měly by členské státy 
vyčlenit minimálně 25 % svých 
vnitrostátních zdrojů ESF+ ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na podporu 
sociálního začleňování.

(22) Aby se zajistilo, že sociální 
dimenze Evropy bude prosazována tak, jak 
je stanoveno v evropském pilíři sociálních 
práv, a aby byly vyčleněny základní 
minimální prostředky pro osoby, které to 
nejvíce potřebují, měly by členské státy 
vyčlenit minimálně 30 % svých 
vnitrostátních zdrojů ESF+ ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na podporu 
sociálního začleňování a na boj proti 
absolutní chudobě.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Navíc vzhledem k trvale vysoké 
úrovni dětské chudoby a sociálního 
vyloučení v EU (26,4 % v roce 2017) by 
měl ESF+ podporovat opatření 
prosazující účinné zásahy, které přispívají 
k uplatňování práv dětí, v souladu s 
Úmluvou OSN o právech dítěte, Listinou 
základních práv EU a doporučení 
Evropské komise z roku 2013 Investice do 
dětí.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Vzhledem k přetrvávající vysoké 
míře nezaměstnanosti a nečinnosti mladých 
lidí v řadě členských států a regionů 
postihující zejména mladé lidi, kteří nejsou 
zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy, je nutné, aby 
uvedené členské státy i nadále investovaly 
dostatečné zdroje ze složky ESF+ v rámci 
sdíleného řízení na činnosti na podporu 
zaměstnanosti mládeže včetně provádění 
systémů záruk pro mladé lidi. Na základě 
činností podporovaných Iniciativou na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí v 
programovém období 2014–2020 a 
zaměřených na jednotlivce by členské státy 
měly dále podporovat způsoby opětovného 
začlenění do zaměstnání a vzdělávání a 
opatření zaměřená na mladé lidi tak, že v 
relevantních případech budou dávat 
přednost dlouhodobě nezaměstnaným, 
neaktivním a znevýhodněným mladým 
lidem prostřednictvím práce s mládeží. 
Členské státy by rovněž měly investovat do 
opatření zaměřených na usnadnění 
přechodu ze školy do zaměstnání, jakož i 
na reformu a přizpůsobení služeb 
zaměstnanosti s cílem poskytnout mladým 

(23) Vzhledem k přetrvávající vysoké 
míře nezaměstnanosti a nečinnosti mladých 
lidí v řadě členských států a regionů 
postihující zejména mladé lidi, kteří nejsou 
zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy, je nutné, aby 
uvedené členské státy i nadále investovaly 
dostatečné zdroje ze složky ESF+ v rámci 
sdíleného řízení na činnosti na podporu 
zaměstnanosti mládeže včetně provádění 
systémů záruk pro mladé lidi. Na základě 
činností podporovaných Iniciativou na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí v 
programovém období 2014–2020 a 
zaměřených na jednotlivce by členské státy 
měly dále podporovat způsoby opětovného 
začlenění do zaměstnání a vzdělávání a 
opatření zaměřená na mladé lidi, zejména 
na ty z nich, kteří nejsou zaměstnaní ani 
se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy, tak, že v relevantních případech 
budou dávat přednost dlouhodobě 
nezaměstnaným, neaktivním a 
znevýhodněným mladým lidem 
prostřednictvím práce s mládeží, 
formálního a neformálního učení. 
Členské státy by rovněž měly investovat do 
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lidem podporu na míru. Dotčené členské 
státy by proto měly přidělit alespoň 10 %
svých vnitrostátních zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na podporu 
zaměstnatelnosti mladých lidí.

opatření zaměřených na usnadnění 
přechodu ze školy do zaměstnání, jakož i 
na reformu a přizpůsobení veřejných
služeb zaměstnanosti s cílem poskytnout 
mladým lidem individualizovanou
podporu na míru a zvýšit dosah těchto 
služeb, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější mladé lidi. Dotčené 
členské státy by proto měly přidělit alespoň 
15 % svých vnitrostátních zdrojů ze složky 
ESF+ v rámci sdíleného řízení na podporu 
zaměstnatelnosti mladých lidí.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Členské státy by měly zajistit 
koordinaci a doplňkovost mezi opatřeními, 
která jsou z těchto prostředků 
podporována.

(24) Členské státy by měly zajistit 
koordinaci a doplňkovost mezi opatřeními, 
která jsou z těchto prostředků 
podporována, zejména pro programy 
Erasmus, Kreativní Evropa a Evropský 
sbor solidarity.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V souladu s článkem 349 SFEU 
a článkem 2 Protokolu č. 6 k aktu 
o přistoupení z roku 1994 mají 
nejvzdálenější regiony a severní řídce 
osídlené regiony nárok na zvláštní opatření 
v rámci společných politik a programů EU. 
Vzhledem k trvalým omezením těchto 
regionů je nutná zvláštní podpora.

(25) V souladu s články 349 a 174
SFEU a článkem 2 Protokolu č. 6 k aktu 
o přistoupení z roku 1994 mají 
nejvzdálenější regiony, severní řídce 
osídlené regiony a ostrovy nárok 
na zvláštní opatření v rámci společných 
politik a programů EU. Vzhledem 
k trvalým omezením těchto regionů je 
nutná zvláštní podpora.

Pozměňovací návrh 28
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Efektivní a účinné provádění 
činností podporovaných fondem ESF+ 
závisí na řádné správě a partnerství mezi 
všemi subjekty příslušných územních 
úrovní a sociálně-ekonomickými subjekty, 
zejména sociálními partnery a občanskou 
společností. Je proto nezbytné, aby členské 
státy při provádění ESF+ v rámci sdíleného 
řízení podporovaly účast sociálních 
partnerů a občanské společnosti.

(26) Efektivní a účinné provádění 
činností podporovaných fondem ESF+ 
závisí na řádné správě a partnerství mezi 
všemi subjekty příslušných územních 
úrovní a sociálně-ekonomickými subjekty, 
zejména sociálními partnery a občanskou 
společností. Je proto nezbytné, aby členské 
státy při provádění a monitorování ESF+ v 
rámci sdíleného řízení zajistily účast 
sociálních partnerů a občanské společnosti.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Pro zajištění lepší reakce politik na 
sociální změny a propagaci inovativních 
řešení je zásadní podpora sociálních 
inovací. Pro účinnost takových politik má 
zásadní význam zejména zkoušení a 
hodnocení inovativních řešení před jejich 
rozšířením, a proto si zaslouží zvláštní 
podporu z ESF+.

(27) Pro zajištění lepší reakce politik na 
společenské změny a propagaci 
inovativních řešení je zásadní podpora 
sociálních inovací, například pomocí 
opatření založených na kultuře. Pro 
účinnost takových politik má zásadní 
význam zejména zkoušení a hodnocení 
inovativních řešení před jejich rozšířením, 
a proto si zaslouží zvláštní podporu z 
ESF+.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby ESF+ přispíval k prosazování 
rovnosti mezi muži a ženami v souladu s 
článkem 8 SFEU, za účelem podpory 
rovného zacházení a rovných příležitostí 
pro muže a ženy ve všech oblastech včetně 

(28) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby ESF+ přispíval k prosazování 
rovnosti mezi muži a ženami v souladu s 
článkem 8 SFEU, za účelem podpory 
rovného zacházení a rovných příležitostí 
pro muže a ženy ve všech oblastech včetně 
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účasti na trhu práce, pracovních podmínek 
a profesního postupu. Rovněž by měly 
zajistit, aby ESF+ v souladu s článkem 10 
SFEU podporoval rovné příležitosti pro 
všechny bez diskriminace, prosazoval 
začleňování osob se zdravotním postižením 
do společnosti na rovnoprávném základě s 
ostatními a přispíval k provádění Úmluvy 
Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením. Tyto 
zásady by měly být zohledněny ve všech 
dimenzích a ve všech fázích přípravy, 
monitorování, provádění a hodnocení 
programů včasným a konzistentním 
způsobem, přičemž bude zajištěno přijetí 
konkrétních opatření na podporu rovnosti 
žen a mužů a rovných příležitostí. ESF+ by 
měl podporovat přechod 
od rezidenční/ústavní péče do péče 
poskytované na úrovni rodin a komunit, 
zejména pokud jde o osoby, které se 
potýkají s vícenásobnou diskriminací. 
ESF+ by neměl podporovat žádnou 
činnost, která přispívá k segregaci nebo 
sociálnímu vyloučení. Nařízení (EU) 
č. [budoucí nařízení o společných 
ustanoveních] stanoví, že pravidla pro 
způsobilost výdajů mají být stanovena 
na vnitrostátní úrovni s některými 
výjimkami, pro něž je nutné určit 
specifická ustanovení, pokud jde o složku 
ESF+ v rámci sdíleného řízení.

účasti na trhu práce, pracovních podmínek 
a profesního postupu. Rovněž by měly 
zajistit, aby ESF+ v souladu s článkem 10 
SFEU podporoval rovné příležitosti pro 
všechny bez diskriminace, prosazoval 
začleňování osob se zdravotním postižením 
do společnosti na rovnoprávném základě s 
ostatními a přispíval k provádění Úmluvy 
Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením. Tyto 
zásady by měly být zohledněny ve všech 
dimenzích a ve všech fázích přípravy, 
monitorování, provádění a hodnocení 
programů včasným a konzistentním 
způsobem, přičemž bude zajištěno přijetí 
konkrétních opatření na podporu rovnosti 
žen a mužů a rovných příležitostí. ESF+ by 
měl rovněž podporovat přístupnost v 
souladu s článkem 9 Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením, 
jak je ratifikovala Evropská unie a její 
členské státy, a přechod od 
rezidenční/ústavní péče do péče 
poskytované na úrovni rodin a komunit, 
zejména pokud jde o osoby, které se 
potýkají s vícenásobnou diskriminací. 
ESF+ by neměl podporovat žádnou 
činnost, která přispívá k segregaci nebo 
sociálnímu vyloučení. Nařízení (EU) 
č. [budoucí nařízení o společných 
ustanoveních] stanoví, že pravidla pro 
způsobilost výdajů mají být stanovena 
na vnitrostátní úrovni s některými 
výjimkami, pro něž je nutné určit 
specifická ustanovení, pokud jde o složku 
ESF+ v rámci sdíleného řízení.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) ESF+ by měl podporovat studium 
jazyků v zájmu rozvíjení vzájemného 
porozumění a vytváření společnosti 
podporující začlenění. Součástí této 
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podpory by mělo být širší přijetí sady 
nástrojů pro jazykovou podporu 
uprchlíků, které vyvinula Rada Evropy, v 
členských státech.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Sociální experimentování je 
testování ve formě drobných projektů, 
které umožňuje shromažďovat důkazy o 
proveditelnosti sociálních inovací. S 
finanční podporou z ESF+ i z jiných zdrojů 
by mělo být možné uskutečnit proveditelné 
nápady v širším měřítku nebo v jiných 
kontextech.

(31) Sociální experimentování je 
testování ve formě drobných projektů, 
které umožňuje shromažďovat důkazy o 
proveditelnosti sociálních inovací. Podílí 
se na něm mnoho mezioborových 
projektů, např. umění v sociálním 
prostředí, které je nezbytným prvkem 
začlenění. S finanční podporou z ESF+ i z 
jiných zdrojů by mělo být možné 
uskutečnit proveditelné nápady v širším 
měřítku nebo v jiných kontextech.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Nedostatečný přístup k finančním 
prostředkům pro mikropodniky, sociální 
ekonomiku a sociální podniky je jednou z 
hlavních překážek při vytváření podniků, 
zejména u osob nejvíce vzdálených od trhu 
práce. Nařízení o ESF+ obsahuje 
ustanovení za účelem vytvoření tržního 
ekosystému pro zvýšení nabídky a přístupu 
k financování pro sociální podniky, aby 
byly uspokojeny potřeby těch, kteří to 
nejvíce potřebují, zejména potřeby 
nezaměstnaných, žen a zranitelných osob, 
které si chtějí založit nebo rozšířit 
mikropodnik. Tento cíl bude plněn rovněž 
prostřednictvím finančních nástrojů 
a rozpočtové záruky v rámci okna pro 

(33) Nedostatečný přístup k finančním 
prostředkům pro mikropodniky, zejména v 
kulturních a tvůrčích odvětvích, sociální 
ekonomiku a sociální podniky je jednou z 
hlavních překážek při vytváření podniků,
zejména u osob nejvíce vzdálených od trhu 
práce. Nařízení o ESF+ obsahuje 
ustanovení za účelem vytvoření tržního 
ekosystému pro zvýšení nabídky a přístupu 
k financování pro sociální a kulturní
podniky, aby byly uspokojeny potřeby 
těch, kteří to nejvíce potřebují, zejména 
potřeby nezaměstnaných, žen a 
zranitelných osob, které si chtějí založit 
nebo rozšířit mikropodnik. Tento cíl bude 
plněn rovněž prostřednictvím finančních 
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sociální investice a dovednosti fondu 
InvestEU.

nástrojů a rozpočtové záruky v rámci okna 
pro sociální investice a dovednosti fondu 
InvestEU.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) „nejchudšími osobami“ fyzické 
osoby, ať již jednotlivci, rodiny, 
domácnosti nebo skupiny složené z 
takových osob, jejichž potřeba pomoci je 
stanovena v souladu s objektivními kritérii, 
která jsou vymezena příslušnými 
vnitrostátními orgány v konzultaci s 
relevantními zúčastněnými stranami, aniž 
by došlo ke střetu zájmů, a která jsou 
uvedenými příslušnými vnitrostátními 
orgány schválena a mohou zahrnovat prvky 
umožňující zaměřit se na nejchudší osoby 
v určitých zeměpisných oblastech;

13) „nejchudšími osobami“ fyzické 
osoby, ať již jednotlivci, rodiny, 
domácnosti nebo skupiny složené z 
takových osob, včetně dětí, jejichž potřeba 
pomoci je stanovena podle jejich životní 
situace, včetně bezdomovectví, nebo v 
souladu s objektivními kritérii, která jsou 
vymezena příslušnými vnitrostátními 
orgány v konzultaci s relevantními 
zúčastněnými stranami, aniž by došlo ke 
střetu zájmů, a která jsou uvedenými 
příslušnými vnitrostátními orgány 
schválena a mohou zahrnovat prvky 
umožňující zaměřit se na nejchudší osoby 
v určitých zeměpisných oblastech;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „klíčovými kompetencemi“ 
znalosti, dovednosti a kompetence, které 
každý jednotlivec potřebuje, a to ve všech 
fázích svého života, pro osobní naplnění 
a rozvoj, zaměstnanost, sociální začlenění 
a aktivní občanství. Klíčovými 
kompetencemi se rozumí: gramotnost; 
mnohojazyčnost; matematika, přírodní 
vědy, technologie a inženýrství; digitální 
kompetence; osobní a sociální kompetence 
a schopnost učit se; občanství; 
podnikavost; kulturní povědomí a projev;

18) „klíčovými kompetencemi“ 
znalosti, dovednosti a kompetence, které 
každý jednotlivec potřebuje, a to ve všech 
fázích svého života, pro osobní naplnění 
a rozvoj, zaměstnanost, sociální začlenění 
a aktivní občanství. Klíčovými 
kompetencemi se rozumí: gramotnost; 
mnohojazyčnost; matematika, přírodní 
vědy, technologie, humanitní vědy a 
inženýrství; digitální kompetence; 
mediální gramotnost, osobní, mezikulturní
a sociální kompetence a schopnost učit se, 
občanství; podnikavost; kulturní povědomí, 
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umělecký a tvůrčí projev a kritické 
myšlení;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18a) „celoživotním vzděláváním“ 
vzdělávání ve všech jeho formách 
(formální, neformální a informální 
vzdělávání), které probíhá ve všech fázích 
života, od předškolního vzdělávání a péče, 
přes všeobecné vzdělávání a odborné 
vzdělávání až po vzdělávání dospělých, 
jehož výsledkem je zdokonalení znalostí, 
dovedností a postojů či zapojení do 
společnosti v osobní, občanské, kulturní, 
sociální nebo se zaměstnáním související 
rovině, včetně poskytování služeb v oblasti 
poradenství a vedení;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem ESF+ je podpořit členské státy v 
tom, aby dosáhly vysoké úrovně 
zaměstnanosti, spravedlivé sociální 
ochrany a disponovaly kvalifikovanou 
a odolnou pracovní silou připravenou pro 
budoucí svět práce v souladu se zásadami 
stanovenými v evropském pilíři sociálních 
práv, který vyhlásily Evropský parlament, 
Rada a Komise dne 17. listopadu 2017.

Cílem ESF+ je podpořit členské státy v 
tom, aby vybudovaly spravedlivé a 
inkluzivní společnosti, dosáhly vysoké 
úrovně zaměstnanosti, spravedlivé sociální 
ochrany, rovného přístupu ke vzdělání a 
odborné přípravě a disponovaly 
kvalifikovanou a odolnou pracovní silou 
připravenou pro budoucí svět práce v 
souladu se zásadami stanovenými v 
evropském pilíři sociálních práv, který 
vyhlásily Evropský parlament, Rada a 
Komise dne 17. listopadu 2017. ESF+ má 
rovněž přispět k plnění závazku Unie a 
jejích členských států spočívajícího v 
dosažení cílů udržitelného rozvoje.
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESF+ podporuje, doplňuje a zvyšuje 
hodnotu politik členských států s cílem 
zajistit rovné příležitosti, přístup na trh 
práce, spravedlivé pracovní podmínky, 
sociální ochranu a začlenění, jakož 
i vysokou úroveň ochrany lidského zdraví.

ESF+ podporuje, doplňuje a zvyšuje 
hodnotu politik členských států s cílem 
vymýtit chudobu, zajistit rovné příležitosti, 
přístup ke kvalitnímu formálnímu a 
neformálnímu vzdělávání a odborné 
přípravě, přístup na trh práce, spravedlivé 
pracovní podmínky, sociální ochranu a 
začlenění, jakož i vysokou úroveň ochrany 
lidského zdraví.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zlepšit přístup k zaměstnání pro 
všechny uchazeče o zaměstnání, zejména 
mladé lidi a dlouhodobě nezaměstnané a 
neaktivní osoby, podporovat samostatně 
výdělečné činnosti a sociální ekonomiku;

i) zlepšit přístup ke kvalitnímu
zaměstnání s dobrými pracovními 
podmínkami pro všechny uchazeče o 
zaměstnání, zejména mladé lidi, se 
zaměřením na mladé lidi, kteří nejsou 
zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy, a dlouhodobě 
nezaměstnané osoby, menšiny, migranty, 
osoby se zdravotním postižením a 
neaktivní osoby, podporovat samostatně 
výdělečné činnosti a sociální ekonomiku;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) prosazovat účast žen na trhu práce, 
lepší rovnováhu mezi prací a osobním 

iii) prosazovat účast žen na trhu práce, 
lepší rovnováhu mezi prací a osobním 
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životem – včetně přístupu k péči o děti, 
zdravého a přiměřeného pracovního 
prostředí s ohledem na zdravotní rizika a 
přizpůsobení pracovníků, podniků a 
podnikatelů změnám – a aktivní a zdravé 
stárnutí;

životem – včetně rovného přístupu k 
cenově dostupnému, inkluzivnímu a 
nesegregovanému kvalitnímu 
předškolnímu vzdělávání a péči o děti a k 
další péči a podpoře, zdravého a 
přiměřeného pracovního prostředí s 
ohledem na zdravotní rizika a přizpůsobení 
pracovníků, podniků a podnikatelů 
změnám – a aktivní a zdravé stárnutí;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) zvýšit kvalitu, účinnost a 
relevantnost systémů vzdělávání a odborné 
přípravy na trhu práce, aby se podpořilo 
získávání klíčových kompetencí včetně 
digitálních dovedností;

iv) zvýšit kvalitu, účinnost, inkluzivitu
a relevantnost systémů vzdělávání a 
odborné přípravy na trhu práce, a to i při 
zohlednění zvláštních potřeb osob se 
zdravotním postižením, aby se podpořilo 
získávání klíčových kompetencí včetně 
převoditelných, sociálních, digitálních a 
mediálních dovedností, a kulturního 
povědomí a projevu, s cílem zohlednit 
sociální, ekonomické a osobní požadavky, 
přičemž je nutné uznat relevantnost 
neformálního a informálního učení a 
hodnotu spolupráce se sociálními 
partnery a občanskou společností;

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) podporovat rovný přístup ke 
kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a 
odborné přípravě a jejich úspěšnému 
ukončení, a to zejména pro znevýhodněné 
skupiny, od předškolního vzdělávání a 
péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné 
vzdělávání a přípravu až po terciární 

v) zajišťovat rovný přístup ke 
kvalitnímu, cenově dostupnému, 
nesegregovanému a inkluzivnímu 
vzdělávání a odborné přípravě a jejich 
úspěšnému ukončení s cílem přerušit 
začarovaný kruh chudoby a deprivace, v 
němž se ocitají celé generace, a to zejména 
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úroveň, jakož i vzdělávání a studium 
dospělých, včetně usnadnění vzdělávací 
mobility pro všechny;

pro znevýhodněné skupiny, od 
předškolního vzdělávání a péče, přes 
všeobecné vzdělávání a odborné 
vzdělávání a přípravu až po terciární 
úroveň, jakož i vzdělávání a studium 
dospělých, včetně usnadnění vzdělávací 
mobility pro všechny;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) podporovat celoživotní učení, 
zejména flexibilní možnosti rozšiřování 
dovedností a rekvalifikace pro všechny 
s ohledem na digitální dovednosti, lépe 
předvídat změny a nové požadavky 
na dovednosti vycházející z potřeb trhu 
práce, usnadnit přechody mezi 
zaměstnáními a podporovat profesní 
mobilitu;

vi) podporovat celoživotní učení, 
zejména flexibilní a na studenta zaměřené
možnosti rozšiřování dovedností a 
rekvalifikace pro všechny s ohledem na 
digitální dovednosti, lépe předvídat změny 
a nové požadavky na dovednosti 
vycházející z osobních a společenských 
potřeb a potřeb trhu práce, usnadnit 
přechody mezi zaměstnáními a podporovat 
profesní mobilitu stejně jako profesní 
gramotnost, posilovat zapojení do 
společnosti a řešení společenských výzev;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) posílit aktivní začleňování občanů, 
a podpořit tak jejich rovné příležitosti a 
aktivní účast a nabídnout jim lepší 
zaměstnatelnost;

vii) posílit aktivní začleňování občanů, 
a podpořit tak jejich rovné příležitosti a 
aktivní účast a nabídnout jim lepší 
zaměstnatelnost, individuální i kolektivní 
rozvoj a dobré životní podmínky;

Pozměňovací návrh 45
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod viii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viii) podporovat sociálně-ekonomickou 
integraci státních příslušníků třetích zemí a 
marginalizovaných komunit, jako jsou 
Romové;

viii) podporovat sociálně-ekonomickou 
integraci státních příslušníků třetích zemí a 
marginalizovaných komunit, jako jsou 
Romové a jiné menšiny;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod ix

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ix) zvyšovat rovný a včasný přístup ke 
kvalitním, udržitelným a cenově 
dostupným službám; modernizovat 
systémy sociální ochrany včetně podpory 
přístupu k sociální ochraně; zlepšit 
dostupnost, účinnost a odolnost systémů 
zdravotní péče a služeb dlouhodobé 
zdravotní péče;

ix) zvyšovat rovný a včasný přístup ke 
kvalitním, přístupným, udržitelným a 
cenově dostupným službám; modernizovat 
systémy sociální ochrany včetně podpory 
přístupu k sociální ochraně; zlepšit přístup 
ke kultuře; zlepšit dostupnost, účinnost a 
odolnost systémů zdravotní péče a služeb 
dlouhodobé zdravotní péče;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod x

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

x) podporovat sociální začlenění osob 
ohrožených chudobou nebo sociálním 
vyloučením včetně nejchudších osob a dětí;

x) podporovat sociální začlenění osob, 
které trpí nebo jsou ohroženy chudobou 
nebo sociálním vyloučením včetně 
nejchudších osob a dětí a jejich rodin, a to 
podporou využívání inovativních opatření 
zahrnujících sociální začleňování 
prostřednictvím sportu, tělesné aktivity a 
kultury a prostřednictvím validace 
neformálního a informálního učení;

Pozměňovací návrh 48
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod xi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xi) řešit materiální deprivaci 
poskytnutím potravinové a/nebo základní 
materiální pomoci nejchudším osobám, 
včetně doprovodných opatření.

xi) řešit materiální deprivaci 
poskytnutím potravinové a/nebo základní 
materiální pomoci nejchudším osobám, 
zejména dětem, včetně doprovodných 
opatření.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. inteligentnější Evropy tak, že se 
budou rozvíjet dovednosti pro inteligentní 
specializaci, dovednosti potřebné pro 
klíčové základní technologie a 
průmyslovou transformaci, dále odvětvová 
spolupráce zaměřená na dovednosti 
a podnikavost, odborná příprava 
výzkumných pracovníků, navazování 
kontaktů a partnerství mezi 
vysokoškolskými institucemi, institucemi 
odborného vzdělávání a přípravy, 
výzkumnými a technologickými středisky 
a podniky a klastry, a poskytne se podpora 
mikropodnikům, malým a středním 
podnikům a bude se prosazovat sociální 
ekonomika;

1. inteligentnější Evropy tak, že se 
budou rozvíjet dovednosti pro inteligentní 
specializaci a kulturní kompetence, 
dovednosti týkající se kultury, dovednosti 
potřebné pro klíčové základní technologie 
a průmyslovou transformaci, dále 
odvětvová spolupráce zaměřená na 
dovednosti a podnikavost, odborná 
příprava výzkumných pracovníků, 
navazování kontaktů a partnerství mezi 
vysokoškolskými institucemi, institucemi 
odborného vzdělávání a přípravy, 
výzkumnými a technologickými středisky 
a podniky a klastry, a poskytne se podpora 
mikropodnikům, malým a středním 
podnikům a bude se prosazovat sociální 
ekonomika;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rovnost mužů a žen a rovné příležitosti a 
nediskriminace

Genderová rovnost a rovné příležitosti a 
nediskriminace
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny programy prováděné ve 
složce ESF+ v rámci sdíleného řízení, 
jakož i operace podporované složkou 
Zaměstnanost a sociální inovace a složkou 
Zdraví zajistí rovnost mužů a žen v 
průběhu jejich přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení. V průběhu 
jejich přípravy, provádění, monitorování a 
hodnocení rovněž podporují rovné 
příležitosti pro všechny, bez diskriminace 
na základě pohlaví, rasového nebo 
etnického původu, náboženství nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace.

1. Všechny programy prováděné ve 
složce ESF+ v rámci sdíleného řízení, 
jakož i operace podporované složkou 
Zaměstnanost a sociální inovace a složkou 
Zdraví zajistí rovnost mužů a žen v 
průběhu jejich přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení. V průběhu 
jejich přípravy, provádění, monitorování a 
hodnocení rovněž podporují rovné 
příležitosti pro všechny, bez diskriminace 
na základě sociálních podmínek, pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženství nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy soustředí zdroje ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na intervence, 
kterými se řeší problémy zjištěné v jejich 
národních programech reforem, v rámci 
evropského semestru, jakož i v příslušných 
doporučeních pro jednotlivé země přijatých 
v souladu s čl. 121 odst. 2 SFEU a čl. 148 
odst. 4 SFEU, a zohledňují zásady a práva 
stanovená v evropském pilíři sociálních 
práv.

Členské státy soustředí zdroje ESF+ v 
rámci sdíleného řízení na intervence, 
kterými se řeší problémy zjištěné mimo 
jiné v jejich národních programech 
reforem, v rámci evropského semestru, 
jakož i v příslušných zprávách o 
jednotlivých zemích a doporučeních pro 
jednotlivé země přijatých v souladu s čl. 
121 odst. 2 SFEU a čl. 148 odst. 4 SFEU, v 
přehledu sociálních ukazatelů, při čemž 
jsou plně dodržovány zásady a práva 
stanovená v evropském pilíři sociálních 
práv.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou soustředit zdroje 
ESF+ v rámci sdíleného řízení také na 
intervence, kterými se řeší regionální 
problémy, zejména na boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí, jejíž výše se 
může v jednotlivých regionech lišit.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a případně Komise podporují 
součinnost a zajišťují koordinaci, 
doplňkovost a soudržnost mezi fondy 
ESF+ a ostatními fondy, programy 
a nástroji Unie, jako je Erasmus, Azylový 
a migrační fond a program na podporu 
reforem, včetně nástroje pro provádění 
reforem a nástroje pro technickou podporu, 
a to jak ve fázi plánování, tak během 
provádění. Členské státy a případně 
Komise optimalizují mechanismy 
koordinace, aby zabránily zdvojování úsilí 
a zajistily úzkou spolupráci mezi osobami 
odpovědnými za provádění, a zajistily tak 
provádění soudržných a efektivních 
podpůrných opatření.

Členské státy a případně Komise podporují 
součinnost a zajišťují koordinaci, 
doplňkovost a soudržnost mezi fondy 
ESF+ a ostatními fondy, programy a 
nástroji Unie, jako je EFRR, InvestEU, 
nástroj pro práva a hodnoty, Erasmus, 
Kreativní Evropa, Evropský sbor 
solidarity, Azylový a migrační fond a 
program na podporu reforem, včetně 
nástroje pro provádění reforem a nástroje 
pro technickou podporu, a to jak ve fázi 
plánování, tak během provádění. Členské 
státy a případně Komise optimalizují 
mechanismy koordinace, aby zabránily 
zdvojování úsilí a zajistily úzkou 
spolupráci mezi osobami odpovědnými za 
provádění, a zajistily tak provádění 
soudržných a efektivních podpůrných 
opatření.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přidělí nejméně 25 % 
svých zdrojů ESF+ v rámci sdíleného 
řízení na specifické cíle v oblasti politiky 

3. Členské státy přidělí nejméně 25 % 
svých zdrojů ESF+ v rámci sdíleného 
řízení na specifické cíle v oblasti politiky 
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sociálního začleňování, které jsou 
stanoveny v čl. 4 odst. 1 bodech vii) až xi), 
včetně podpory sociálně ekonomické 
integrace státních příslušníků třetích zemí.

sociálního začleňování, které jsou 
stanoveny v čl. 4 odst. 1 bodech vii) až x), 
včetně podpory sociálně ekonomické 
integrace státních příslušníků třetích zemí.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přidělí nejméně 2 % svých 
zdrojů ESF+ v rámci sdíleného řízení na 
specifický cíl řešení materiální deprivace 
stanovený v čl. 4 odst. 1 bodě xi).

Členské státy přidělí nejméně 2 % svých 
zdrojů ESF+ v rámci sdíleného řízení na 
specifický cíl řešení materiální deprivace 
stanovený v čl. 4 odst. 1 bodě xi), a to 
navíc ke zdrojům ESF+ v rámci sdíleného 
řízení na specifické cíle v oblasti politiky 
sociálního začleňování, které jsou 
stanoveny v čl. 4 odst. 1 bodě vii) až x) a 
uvedeny v odstavci 3.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných případech lze 
zdroje, které jsou přiděleny na specifický 
cíl stanovený v čl. 4 odst. 1 bodě x) a 
zaměřeny na nejchudší osoby, zohlednit 
při ověřování toho, zda byl dodržen 
minimální příděl ve výši 2 %, který je 
uveden v prvním pododstavci tohoto 
odstavce.

vypouští se

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, u kterých je počet mladých Členské státy, u kterých je počet mladých 
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lidí ve věku 15 až 29, kteří jsou bez 
zaměstnání a neúčastní se vzdělávání ani 
odborné přípravy, v roce 2019 na základě 
údajů Eurostatu vyšší než průměrný počet 
v rámci Unie, přidělí alespoň 10 % svých 
zdrojů ESF+ v rámci sdíleného řízení pro 
období 2021–2025 na cílené činnosti a 
strukturální reformy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí a přechod ze 
školy do zaměstnání, na podporu způsobů 
opětného začlenění do vzdělávání nebo 
odborné přípravy a vzdělávání druhé šance, 
a to zejména v rámci provádění systému 
záruk pro mladé lidi.

lidí ve věku 15 až 29, kteří jsou bez 
zaměstnání a neúčastní se vzdělávání ani 
odborné přípravy, v roce 2019 na základě 
údajů Eurostatu vyšší než průměrný počet 
v rámci Unie, přidělí alespoň 15 % svých 
zdrojů ESF+ v rámci sdíleného řízení pro 
období 2021–2025 na cílené činnosti a 
strukturální reformy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí a přechod ze 
školy do zaměstnání, na podporu způsobů 
opětného začlenění do vzdělávání nebo 
odborné přípravy a vzdělávání druhé šance, 
se zvláštním zřetelem na mladé matky a 
rodiny v obtížné situaci, a to zejména v 
rámci provádění systému záruk pro mladé 
lidi.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, na něž se nevztahuje 
odstavec 1, přesto poskytnou dostatečné 
zdroje ESF+ v rámci sdíleného řízení pro 
období 2021–2025 na cílená opatření a 
strukturální reformy pro regiony, v nichž 
podíl mladých lidí ve věku od 15 do 29 let, 
kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, 
přesahuje průměr Unie, na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí a přechodu ze 
školy do pracovního života, na podporu 
opětovného začleňování do vzdělávání 
nebo odborné přípravy a vzdělávání druhé 
šance, a to zejména v rámci provádění 
systémů záruk pro mladé lidi.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při programování zdrojů ESF+ v rámci 
sdíleného řízení na roky 2026 a 2027 v 
polovině období v souladu s článkem [14] 
[budoucího nařízení o společných 
ustanoveních] přidělí členské státy, u 
kterých je počet mladých lidí ve věku 15 až 
29, kteří jsou bez zaměstnání a neúčastní se 
vzdělávání ani odborné přípravy, v roce 
2024 na základě údajů Eurostatu vyšší než 
průměrný počet v rámci Unie, na uvedené 
činnosti alespoň 10 % svých zdrojů ESF+ v 
rámci sdíleného řízení pro období 2026–
2027.

Při programování zdrojů ESF+ v rámci 
sdíleného řízení na roky 2026 a 2027 v 
polovině období v souladu s článkem [14] 
[budoucího nařízení o společných 
ustanoveních] přidělí členské státy, u 
kterých je počet mladých lidí ve věku 15 až 
29, kteří jsou bez zaměstnání a neúčastní se 
vzdělávání ani odborné přípravy, v roce 
2024 na základě údajů Eurostatu vyšší než 
průměrný počet v rámci Unie, na uvedené 
činnosti alespoň 15 % svých zdrojů ESF+ v 
rámci sdíleného řízení pro období 2026–
2027.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při programování zdrojů ESF+ v rámci 
sdíleného řízení na roky 2026 a 2027 v 
polovině období v souladu s článkem [14] 
[budoucího nařízení o společných 
ustanoveních] přidělí přesto členské státy, 
na něž se odstavec 2 nevztahuje, 
dostatečné zdroje ESF+ na cílená 
opatření a strukturální reformy pro 
regiony, v nichž podíl mladých lidí ve 
věku od 15 do 29 let, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy, přesahuje průměr 
Unie, na podporu zaměstnanosti mladých 
lidí a přechodu ze školy do pracovního 
života, na podporu opětovného 
začleňování do vzdělávání nebo odborné 
přípravy a vzdělávání druhé šance, a to 
zejména v rámci provádění systémů záruk 
pro mladé lidi.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
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Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zajistí 
přiměřenou účast sociálních partnerů a 
organizací občanské společnosti při 
provádění politik v oblasti zaměstnání, 
vzdělávání a sociálního začleňování, které 
jsou podporovány složkou ESF+ v rámci 
sdíleného řízení.

1. Každý členský stát zajistí 
smysluplnou a inkluzivní přiměřenou 
účast místních a regionálních orgánů,
sociálních partnerů a organizací občanské
společnosti při řízení, programování,
provádění, monitorování a hodnocení 
činností a politik podporovaných složkou 
programu ESF v rámci sdíleného řízení, 
včetně politik v oblasti zaměstnání, 
vzdělávání a sociálního začleňování a boje 
proti diskriminaci, které jsou podporovány 
složkou ESF+ v rámci sdíleného řízení v 
souladu s článkem 6 [nařízení o 
společných ustanoveních] a s nařízením 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
240/2014.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přidělí každému 
programu odpovídající část zdrojů ESF+ v 
rámci sdíleného řízení na budování kapacit 
sociálních partnerů a organizací občanské 
společnosti.

2. Členské státy přidělí každému 
programu část zdrojů ESF+ v rámci 
sdíleného řízení na budování kapacit 
místních a regionálních orgánů,
sociálních partnerů a organizací občanské 
společnosti.

Pozměňovací návrh 64

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy plánují opatření, 
která mají pomoci malým příjemcům plně 
dodržovat regulační požadavky fondu 
ESF+, včetně monitorování a podávání 
zpráv, aby bylo možné diverzifikovat různé 
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druhy příjemců prostředků z fondu a 
zvýšit účast netradičních příjemců na 
spolufinancovaných projektech, zejména 
na místní a regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a

Investice do dětí

Zdroje uvedené v čl. 7 odst. 5 pododstavci 
1 se plánují v rámci vyhrazené priority 
nebo vyhrazeného programu. Členské 
státy zajistí, aby výše zdrojů zaměřených 
na děti, které jsou plánovány podle čl. 4 
odst. 1 bodu iii) až v) a/nebo ix) a/nebo x), 
byla v souladu s doporučením Evropské 
komise z roku 2013 Investice do dětí.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy podporují činnosti v 
oblasti sociálních inovací a sociálních
experimentů nebo posilují přístupy zdola 
nahoru založené na partnerství mezi 
veřejnými orgány, soukromým sektorem a 
občanskou společností, jako jsou například 
místní akční skupiny vytvářející a 
provádějící strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje.

1. Členské státy podporují činnosti v 
oblasti sociálních a sociálně-kulturních
inovací a experimentů nebo posilují 
přístupy zdola nahoru založené na 
partnerství mezi veřejnými orgány, 
soukromým sektorem a občanskou 
společností, jako jsou například místní 
akční skupiny vytvářející a provádějící 
strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou podporovat 
rozšiřování inovativních přístupů 
testovaných v malém měřítku (sociálních 
experimentů), které byly vytvořeny v rámci 
složky Zaměstnanost a sociální inovace a 
dalších programů Unie.

2. Členské státy mohou podporovat 
rozšiřování inovativních přístupů 
testovaných v malém měřítku (kulturních 
a sociálních experimentů), které byly 
vytvořeny v rámci složky Zaměstnanost a 
sociální inovace a dalších programů Unie.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) náklady na nákup pozemků 
a nemovitostí a zajištění infrastruktury a

a) náklady na nákup 
pozemků, nemovitostí a infrastruktury a

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U programů využívajících obecnou 
podporu ze složky ESF+ v rámci sdíleného 
řízení se pro účely monitorování pokroku v 
provádění použijí společné ukazatele 
výstupů a výsledků stanovené v příloze 1 
tohoto nařízení. Programy mohou využívat 
také ukazatele specifické pro jednotlivé 
programy.

1. U programů využívajících obecnou 
podporu ze složky ESF+ v rámci sdíleného 
řízení se pro účely monitorování pokroku v 
provádění použijí společné ukazatele 
výstupů a výsledků stanovené v příloze 1 
tohoto nařízení, přičemž v případě potřeby 
je možné pružně přizpůsobovat tyto 
ukazatele vnitrostátním, regionálním a 
místním potřebám. Programy mohou 
využívat také ukazatele specifické pro 
jednotlivé programy.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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4. Dodávku potravinové a/nebo 
materiální pomoci mohou doprovázet také 
přesměrování na příslušné služby a další 
doprovodná opatření zaměřená na sociální 
začlenění nejchudších osob.

4. Dodávku potravinové a/nebo 
materiální pomoci doprovází také 
přesměrování na příslušné služby a další 
doprovodná opatření zaměřená na sociální 
začlenění nejchudších osob.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování infrastruktury; b) nákup infrastruktury;

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U priorit zaměřených na řešení 
materiální deprivace se pro účely 
monitorování pokroku v provádění použijí 
společné ukazatele výstupů a výsledků 
stanovené v příloze II tohoto nařízení. Tyto 
programy mohou využívat také ukazatele 
specifické pro jednotlivé programy.

1. U priorit zaměřených na řešení 
materiální deprivace se pro účely 
monitorování pokroku v provádění použijí 
společné ukazatele výstupů a výsledků 
stanovené v příloze II tohoto nařízení. Tyto 
programy mohou využívat také ukazatele 
specifické pro jednotlivé programy. 
Projekty mohou také stanovit další 
kvantitativní a kvalitativní ukazatele, jimiž 
se měří „měkké“ výsledky a pokrok, jehož 
účastníci dosáhli ve vztahu ke společným 
výsledkům a ukazatelům.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podporovat vytváření sítí na úrovni 
Unie a dialogů s příslušnými zúčastněnými 
stranami v oblastech uvedených v článku 4 
i mezi těmito stranami a přispívat k 

f) podporovat vytváření sítí na úrovni 
Unie a dialogů s příslušnými zúčastněnými 
stranami v oblastech uvedených v článku 4 
i mezi těmito stranami a přispívat k 
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budování institucionálních kapacit těchto 
zúčastněných stran včetně veřejných služeb 
zaměstnanosti, institucí sociálního 
zabezpečení, institucí poskytujících 
mikrofinancování a institucí poskytujících 
financování sociálním podnikům a sociální 
ekonomice;

budování institucionálních kapacit těchto 
zúčastněných stran včetně veřejných služeb 
zaměstnanosti, institucí sociálního 
zabezpečení, organizací občanské 
společnosti, institucí poskytujících 
mikrofinancování a institucí poskytujících 
financování sociálním podnikům a sociální 
ekonomice;

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Výbor ESF+ může na svá zasedání 
zvát zástupce příslušných organizací 
občanské společnosti, kteří však nejsou 
oprávněni hlasovat.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny osobní údaje musí být rozděleny 
podle pohlaví (žena, muž, nebinární 
osoba). Pokud některé výsledky nejsou 
možné, údaje týkající se těchto výsledků se 
nemusí shromažďovat ani vykazovat.

Všechny osobní údaje musí být rozděleny 
podle pohlaví (žena, muž, nebinární 
osoba). Pokud některé výsledky nejsou 
relevantní, údaje týkající se těchto 
výsledků se nemusí shromažďovat ani 
vykazovat. Citlivé osobní údaje jsou 
shromažďovány anonymně.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – bod 1a – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– osoby, které se neúčastní vzdělávání ani 
odborné přípravy (NEET),
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Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– osoby v učňovské přípravě nebo na 
stážích,
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