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Pozměňovací návrh 20
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, jejímiž 
smluvními stranami jsou Evropská unie i 
všechny členské státy,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, jejímiž 
smluvními stranami jsou EU i všechny 
členské státy,

Or. en

Odůvodnění

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením musí být zahrnuta do právního 
základu ESF+, neboť EU i všechny členské státy ji ratifikovaly.

Pozměňovací návrh 22
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miapetra 
Kumpula-Natri

Návrh nařízení
Právní východisko 5 a (nové)



PE626.995v02-00 4/149 AM\1164117CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních 
práv (2017/C 428/09),

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh nařízení
Právní východisko 5 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Maria João Rodrigues

Návrh nařízení
Právní východisko 5 c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile, Maria João Rodrigues
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Návrh nařízení
Právní východisko 5 d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Evropskou úmluvu o 
lidských právech,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Podle článku 3 SEU Unie při 
vytváření vnitřního trhu usiluje o vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní 
hospodářství směřující k plné 
zaměstnanosti a společenskému pokroku, 
podporuje rovnost mezi ženami a muži, 
solidaritu mezi generacemi a ochranu 
práv dítěte a bojuje proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci. V souladu s 
článkem 9 SFEU má Unie při vymezování 
a provádění svých politik a činností 
přihlížet k požadavkům spojeným mimo 
jiné s podporou vysoké úrovně 
zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti sociálnímu 
vyloučení a podporou vysoké úrovně 
všeobecného a odborného vzdělávání a 
ochrany lidského zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE
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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. Evropský pilíř sociálních práv 
stanoví povinnosti členským státům v 
oblasti sociální ochrany, sociálního 
začlenění, důstojných pracovních 
podmínek, rovných příležitostí a přístupu 
na trh práce. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Ulrike Trebesius

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 

(1) Dne 17. listopadu 2017 byl 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
společně vyhlášen evropský pilíř sociálních 
práv jako reakce na sociální problémy v 
Evropě. Evropský pilíř sociálních práv je 
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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.

prohlášení o politickém záměru, avšak 
nikoli právní rámec. Aby bylo dosaženo 
cílů Evropského pilíře sociálních práv, 
musí být cíle Evropského sociálního 
fondu Plus (ESF +) založeny na právním 
základě stávajícího acquis EU a nemohou 
jej překračovat. 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 
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, a to při respektování 
zásad subsidiarity a proporcionality.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Elisabeth Morin-Chartier

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 

(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 
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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.

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. Veškerá opatření v 
rámci ESF+ by měla respektovat Listinu 
základních práv Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Verónica Lope Fontagné

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 sociální 
začleňování, a tím podpořit hospodářskou, 
územní a sociální soudržnost v souladu
s články 174 a 175 SFEU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Členské státy vypracovávají na 
podporu těchto priorit reforem své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Tyto strategie by měly být představeny 
společně s každoročními vnitrostátními 
programy reforem jako způsob navržení a 
koordinování prioritních investičních 
projektů, jež mají být podporovány 
vnitrostátním financováním a/nebo 
financováním z prostředků 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.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Evropský semestr podporuje zcela neprůhledný model řízení, který je nedemokratický a 
nezohledňuje zásadu subsidiarity.

Pozměňovací návrh 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Na úrovni Unie je rámcem pro (2) Na úrovni Unie stanoví článek 151 
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určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Členské státy na podporu těchto 
priorit reforem vyvíjejí své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Tyto strategie by měly být představeny 
společně s každoročními vnitrostátními 
programy reforem jako způsob navržení a 
koordinování prioritních investičních 
projektů, jež mají být podporovány 
vnitrostátním financováním a/nebo 
financováním z prostředků 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.

SFEU a práva obsažená v revidované 
Evropské sociální chartě (ETS č. 163) 
rámec pro strategie Unie a členských 
států pro zavedení ESF. Měly by rovněž 
sloužit k využívání finančních prostředků
Unie soudržným způsobem a a k 
maximalizaci sociální hodnoty finanční 
podpory, která má být poskytnuta v 
relevantních případech zejména z 
programů podporovaných Unií v rámci 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Fondu soudržnosti, Evropského námořního 
a rybářského fondu a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Členské státy vypracovávají na 
podporu těchto priorit reforem své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie.
Tyto strategie by měly být představeny 
společně s každoročními vnitrostátními 
programy reforem jako způsob navržení a 

(2) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Členské státy vypracovávají na 
podporu těchto priorit reforem své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie.
Tyto strategie by měly být rozvíjeny 
v rámci partnerství mezi vnitrostátními, 
regionálními a místními orgány, měly by 
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koordinování prioritních investičních 
projektů, jež mají být podporovány 
vnitrostátním financováním a/nebo 
financováním z prostředků 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.

zahrnovat hledisko rovnosti žen a mužů a 
měly by být představeny společně s 
každoročními vnitrostátními programy 
reforem jako způsob navržení a 
koordinování prioritních investičních 
projektů, jež mají být podporovány 
vnitrostátním financováním a/nebo 
financováním z prostředků 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Javi López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Členské státy vypracovávají na 
podporu těchto priorit reforem své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie.  
Tyto strategie by měly být představeny 
společně s každoročními vnitrostátními
programy reforem jako způsob navržení a 
koordinování prioritních investičních 
projektů, jež mají být podporovány 
vnitrostátním financováním a/nebo
financováním z prostředků Unie. Měly by 
rovněž sloužit k využívání finančních 
prostředků Unie soudržným způsobem a k 

(2) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Členské státy vypracovávají na 
podporu těchto priorit reforem své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie.
Tyto strategie by měly být představeny 
společně s každoročními vnitrostátními
programy reforem a měly by být rozvíjeny 
při náležitém zapojení místních a 
regionálních orgánů a dalších 
relevantních zúčastněných stran, jako 
způsob navržení a koordinování prioritních 
investičních projektů, jež mají být
podporovány vnitrostátním financováním
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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.

a/nebo financováním z prostředků 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Členské státy vypracovávají na 
podporu těchto priorit reforem své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie.
Tyto strategie by měly být představeny 
společně s každoročními vnitrostátními 
programy reforem jako způsob navržení a 
koordinování prioritních investičních 
projektů, jež mají být podporovány 
vnitrostátním financováním a/nebo 
financováním z prostředků 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, 

(2) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Členské státy vypracovávají na 
podporu těchto priorit reforem své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie.
Tyto strategie by měly být rozvíjeny 
v rámci partnerství mezi vnitrostátními, 
regionálními a místními orgány a měly 
být představeny společně s každoročními 
vnitrostátními programy reforem jako 
způsob navržení a koordinování prioritních 
investičních projektů, jež mají být 
podporovány vnitrostátním financováním 
a/nebo financováním z prostředků Unie.
Měly by rovněž sloužit k využívání 
finančních prostředků Unie soudržným 
způsobem a k maximalizaci přidané 
hodnoty finanční podpory, která bude 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) 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 
rozpočtových programů. ESF+ by měl 
především přispět k realizaci cílů 
udržitelného rozvoje tím, že sníží relativní 
chudobu na polovinu a odstraní extrémní 
formy chudoby (cíl 1) a bude podporovat 
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dobré zdraví a dobré životní podmínky (cíl 
3), kvalitní a inkluzivní vzdělávání (cíl 4), 
rovnost žen a mužů (cíl 5), udržitelný a 
inkluzivní hospodářský růst, plnou a 
produktivní zaměstnanost a důstojnou 
práci pro všechny (cíl 8) a snížení 
nerovnosti (cíl 10).

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 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 

(3) Aby se zajistilo plné sladění ESF+ s 
cíli Unie, zejména pokud jde o 
zaměstnanost, vzdělávání, odbornou 
přípravu a boj proti sociálnímu vyloučení, 
chudobě a diskriminaci, měl by ESF+ 
podporovat členské státy a přispívat k 
důležitým aspektům provádění klíčových 
iniciativ a činností Unie, zejména agendy 
dovedností pro Evropu a Evropského 
prostoru vzdělávání a Akčního plánu pro 
integraci státních příslušníků třetích zemí, 
příslušných doporučení Rady a dalších 
iniciativ, jako je záruka pro mladé lidi, 
cesty prohlubování dovedností a 
začleňování dlouhodobě nezaměstnaných.
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začleňování dlouhodobě nezaměstnaných.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 
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.

(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. 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.

Or. it
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Pozměňovací návrh 39
Claude Rolin

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 
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.

(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. 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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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 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.

(3) Hlavní směry politik zaměstnanosti 
členských států přijaté Radou v souladu s 
čl. 148 odst. 2, a to: zvyšování poptávky po 
práci; zvyšování nabídky práce: přístup k 
zaměstnání, dovednostem a schopnostem; 
zlepšení fungování trhů práce a účinnost 
sociálního dialogu a podpora rovných 
příležitostí pro všechny, podpora 
sociálního začlenění a boje proti chudobě 
spolu se všeobecnými hospodářskými 
pokyny přijatými v souladu s čl. 121 odst. 
2 jsou součástí integrovaných hlavních 
směrů, na nichž je založena strategie 
Evropa 2020. Rada dne […] přijala 
revidované hlavní směry politik 
zaměstnanosti členských států, aby se
sladily se zásadami evropského pilíře 
sociálních práv, s cílem podnítit vytváření 
pracovních míst a posilovat sociální 
soudržnost, a zvýšit tak
konkurenceschopnost Evropy a přitažlivost
Unie pro investice. Aby se zajistilo plné 
sladění ESF+ s cíli hlavních směrů, pokud 
jde o politiky v oblasti zaměstnanosti, měly 
by členské státy naplánovat podporu 
ESF+ a přihlédnout při tom k hlavním 
směrům, které jsou pro ně relevantní, 
jakož i k příslušným doporučením pro 
jednotlivé země přijímaným podle čl. 148 
odst. 4 SFEU a případně
k zaměstnanostním a sociálním aspektům 
národních programů reforem podložených
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,
záruky pro mladé a dalších příslušných 
doporučení Rady a dalších iniciativ, jako
jsou investice do dětí: východisko z 
bludného kruhu znevýhodnění, cesty 
prohlubování dovedností a začleňování 
dlouhodobě nezaměstnaných, rámec pro 
kvalifikaci stáží a učňovského vzdělávání 
a akční plán pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 41
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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 
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.

(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 
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, Evropského 
prostoru vzdělávání a akčního plánu pro 
integraci státních příslušníků třetích zemí, 
příslušných doporučení Rady a dalších 
iniciativ, jako je záruka pro mladé lidi, 
cesty prohlubování dovedností a 
začleňování dlouhodobě nezaměstnaných.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 

(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 
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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.

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+ přispívá k realizaci cílů 
udržitelného rozvoje tím, že sníží relativní 
chudobu na polovinu a odstraní extrémní 
formy chudoby (cíl 1) a bude podporovat 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání (cíl 4), 
rovnost žen a mužů (cíl 5), udržitelný 
hospodářský růst podporující začlenění, 
plnou a produktivní zaměstnanost a 
důstojnou práci pro všechny (cíl 8) a 
snížení nerovnosti (cíl 10).

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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 zvlášť přispět k 
realizaci cílů udržitelného rozvoje tím, že 
sníží relativní chudobu na polovinu a 
odstraní extrémní formy chudoby (cíl 1) a 
bude podporovat kvalitní a inkluzivní 
vzdělávání (cíl 4), rovnost žen a mužů (cíl 
5), udržitelný hospodářský růst 
podporující začlenění, plnou a 
produktivní zaměstnanost a důstojnou 
práci pro všechny (cíl 8) a snížení 
nerovnosti (cíl 10), a také k realizaci cílů 
Pařížské dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Elena Gentile

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 

(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 
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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.

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 přispět k realizaci 
cílů udržitelného rozvoje, mimo jiné 
prostřednictvím vymýcení extrémních 
forem chudoby (cíl 1) a podpory 
kvalitního a inkluzivní vzdělávání (cíl č. 
4), rovnosti žen a mužů (cíl 5) a snížení 
nerovnosti (cíl 10).

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Edouard Martin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Unie podpořila cíle Pařížské 
dohody v roce 2015 a v roce 2018 přijala 
nová pravidla pro správu energetické unie 
jako první krok k provádění této dohody. 
Pravidla pro správu energetické unie 
představují právně závazný rámec pro 
určení vnitrostátních a evropských 
opatření týkajících se energetiky a klimatu 
v celém politickém spektru za účelem 
dosažení sociálně přijatelného a 
spravedlivého přechodu na udržitelné 
nízkouhlíkové hospodářství, s 
přihlédnutím k občanům a regionům, 
které by byly zapojeny do tohoto 
přechodu, aby tak nebyly nepříznivě 
ovlivněny místní a kolektivní dovednosti a 
úroveň dobrých životních podmínek, s 
cílem udržet územní produkci přidané 
hodnoty. Dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů by mělo být spojeno 
zejména s vytvářením udržitelných 
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místních pracovních míst a mělo by vést 
ke zlepšení veřejného zdraví. Pravidla pro 
správu energetické unie předpokládají 
přijetí integrovaných národních plánů v 
oblasti klimatu a energetiky založených na 
rozsáhlých konzultacích, mimo jiné se 
sociálními partnery a občanskou 
společností (stejné zainteresované 
subjekty, jako jsou subjekty již zapojené
do řízení ESF), a doporučeních členským 
státům za účelem dosažení dohodnutých 
cílů EU. Rámec pro klima a energetiku je 
stejně důležitý jako evropský semestr 
koordinace hospodářské politiky a měl by 
sloužit stejným způsobem a soudržně s 
evropským semestrem koordinace 
hospodářské politiky s využitím 
finančních prostředků Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Unie a její členské státy by s 
ohledem na Evropskou sociální chartu, 
podepsanou v Turíně dne 18. října 1961, 
měly mít mezi svými cíli podporu 
zaměstnanosti, zlepšení životních a 
pracovních podmínek s ohledem na trvale 
vysokou úroveň zaměstnanosti a boj proti 
vyloučení, a to v souladu s článkem 151 
SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin
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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 a členské státy se potýkají se 
strukturálními problémy vyplývajícími z 
hospodářské globalizace a 
dematerializace, jež jsou zodpovědné za 
podstatné posilování přistěhovalectví, a 
nárůstu bezpečnostních hrozeb, z přechodu 
na čistou energii, technologických změn, 
snižování porodnosti 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 a novým výzvám, které tyto 
skutečnosti představují, pokud jde o 
ochranu zaměstnanosti, je nezbytné 
investovat do příslušných dovedností, 
růstu, sociální politiky a zaměstnanosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 49
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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 

(5) Unie se potýká se strukturálními 
problémy vyplývajícími ze sociálních 
nerovností, hospodářské globalizace, řízení 
migračních toků a souvisejících výzev 
týkajících se začlenění, z přechodu na 
čistou energii, technologických změn, 
demografických výzev, nerovného 
přístupu ke vzdělávání a sociální ochraně, 
nevyváženého rozdělení pečovatelských 
povinností, stárnutí pracovní síly a
chybějících pracovních příležitostí a se 
stále častějšími nedostatky, které se týkají 
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na současné a budoucí výzvy investováním 
do příslušných dovedností, intenzivnějším 
začleňováním růstu a zlepšováním 
zaměstnanosti a sociálních politik včetně 
pracovní mobility.

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 zapojením do 
spravedlivého přechodu, investováním do
kvalitního a inkluzivního vzdělávání a 
odborné přípravy, celoživotního 
vzdělávání a dovedností, intenzivnějším 
začleňováním na trhy práce a zlepšováním 
zaměstnanosti, vzdělávání a sociálních
politik včetně pracovní mobility a bojem 
proti nerovnostem mezi ženami a muži a 
diskriminaci žen.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 z hospodářské 
globalizace, dopadů politik úsporných 
opatření, 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. S přihlédnutím k měnícím se 
skutečnostem ve světě práce by Unie měla 
být připravena na současné a budoucí 
výzvy investováním do příslušných 
dovedností, začleňováním růstu a 
zlepšováním zaměstnanosti a sociálních 
politik včetně pracovní mobility.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

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 z hospodářské 
globalizace, řízení migračních toků, ze 
spravedlivého přechodu na čistou energii, 
technologických změn, demografického 
poklesu 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
vzdělávání a odborné přípravy,
zaměstnanosti a sociálních politik včetně 
pracovní mobility.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Claude Rolin

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 

(5) Unie se potýká se strukturálními 
problémy vyplývajícími z hospodářské 
globalizace, řízení migračních toků, 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 
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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.

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

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 z hospodářské 
globalizace, řízení migračních toků a 
nárůstu bezpečnostních hrozeb, z přechodu 
na čistou energii, technologických změn, 
nezaměstnanosti obecně a
nezaměstnanosti mladých lidí 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Ulrike Trebesius
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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 z hospodářské 
globalizace, řízení vnitřních a vnějších
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 občanů EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Edouard Martin

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 

(5) Unie se potýká se strukturálními 
problémy vyplývajícími z hospodářské 
globalizace, řízení migračních toků a 
nárůstu bezpečnostních hrozeb, ze 
spravedlivého 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 
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začleňováním růstu a zlepšováním 
zaměstnanosti a sociálních politik včetně 
pracovní mobility.

začleňováním růstu a zlepšováním 
zaměstnanosti a sociálních politik včetně 
pracovní mobility.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Aby bylo možné předvídat výzvy a 
přijmout konkrétní kroky směrem k 
sociálně a environmentálně udržitelnému 
hospodářství, měly by být do operačních 
programů zahrnuty pouze přechodové 
plány rozvíjené ve spolupráci s místními a 
regionálními vládami a zúčastněnými 
stranami, přičemž by měly být vymezeny 
regionální a místní strategie směřující 
k budoucnosti šetrné vůči klimatu a 
účinně využívající zdroje, s cílem 
sociálního začleňování, vytváření 
kvalitních pracovních míst, udržitelnosti a 
investic zaměřených na podporu místního 
rozvoje orientovaného na budoucnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vyjadřuje politování nad 
přetrvávající vysokou mírou 
nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě a 
zdůrazňuje, že mnohé členské státy stále 
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potřebují naléhavou akci, například 
Řecko s mírou nezaměstnanosti mladých 
lidí dosahující přibližně 40 %. Cíl snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí musí být i 
nadále prioritou v doporučeních pro 
jednotlivé země.

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Elena Gentile

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Nařízení (EU) č. […] stanoví rámec 
pro činnost Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+), Fondu 
soudržnosti, Evropského námořního a 
rybářského fondu (ENRF), Azylového a 
migračního fondu (AMIF), Fondu pro 
vnitřní bezpečnost (ISF) a Nástroje pro 
správu hranic a víza (BMVI) jako součásti 
Fondu pro integrovanou správu hranic
(IBMF) a stanoví zejména cíle politiky a 
pravidla týkající se programování, 
monitorování a hodnocení, řízení a 
kontroly fondů Unie prováděných v rámci 
sdíleného řízení. Proto je nutné 
specifikovat obecné cíle ESF+ a stanovit 
zvláštní ustanovení týkající se typu 
činností, které mohou být z fondu ESF+ 
financovány.

(6) Nařízení (EU) č. […] stanoví rámec 
pro činnost Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+), Fondu 
soudržnosti, Evropského námořního a 
rybářského fondu (ENRF), Azylového a 
migračního fondu (AMIF), Fondu pro 
vnitřní bezpečnost (ISF) a Nástroje pro 
správu hranic a víza (BMVI) jako součásti 
Fondu pro integrovanou správu hranic
(IBMF) a stanoví zejména cíle politiky a 
pravidla týkající se programování, 
monitorování a hodnocení, řízení a 
kontroly fondů Unie prováděných v rámci 
sdíleného řízení. Proto je nutné 
specifikovat obecné cíle ESF+, 
koordinovat tento fond s jinými fondy a 
stanovit zvláštní ustanovení týkající se typu 
činností, které mohou být z fondu ESF+ 
financovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Nařízení (EU) č. […] stanoví rámec 
pro činnost Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+), Fondu 
soudržnosti, Evropského námořního a 
rybářského fondu (ENRF), Azylového a 
migračního fondu (AMIF), Fondu pro 
vnitřní bezpečnost (ISF) a Nástroje pro 
správu hranic a víza (BMVI) jako součásti 
Fondu pro integrovanou správu hranic
(IBMF) a stanoví zejména cíle politiky a 
pravidla týkající se programování, 
monitorování a hodnocení, řízení a 
kontroly fondů Unie prováděných v rámci 
sdíleného řízení. Proto je nutné 
specifikovat obecné cíle ESF+ a stanovit 
zvláštní ustanovení týkající se typu 
činností, které mohou být z fondu ESF+ 
financovány.

(6) Nařízení (EU) č. […] stanoví rámec 
pro činnost Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+), Fondu 
soudržnosti, Evropského námořního a 
rybářského fondu (ENRF), Azylového a 
migračního fondu (AMIF), Fondu pro 
vnitřní bezpečnost (ISF) a Nástroje pro 
správu hranic a víza (BMVI) jako součásti 
Fondu pro integrovanou správu hranic
(IBMF) a stanoví zejména cíle politiky a 
pravidla týkající se programování, 
monitorování a hodnocení, řízení a 
kontroly fondů Unie prováděných v rámci 
sdíleného řízení. Proto je nutné 
specifikovat obecné cíle ESF+ a stanovit 
zvláštní ustanovení týkající se typu 
činností, které mohou být z fondu ESF+ 
financovány v rámci sdíleného řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Ulrike Trebesius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Druhy financování a způsoby 
čerpání podle tohoto nařízení by měly být 
voleny podle toho, nakolik jsou schopny 
dosáhnout konkrétních cílů opatření a 
přinášet výsledky, přičemž se zohledňují 
zejména náklady na kontrolní opatření, 
administrativní zátěž a očekávané riziko 
nedodržení pravidel. V případě grantů je 
třeba zvážit použití jednorázových částek, 
paušálních sazeb a jednotkových nákladů, 
jakož i financování, které není spojeno 
s náklady, jak je stanoveno v čl. 125 odst. 1 

(8) Druhy financování a způsoby 
čerpání podle tohoto nařízení by měly být 
voleny podle toho, nakolik jsou schopny 
dosáhnout konkrétních cílů opatření a 
přinášet výsledky, přičemž se zohledňují 
zejména náklady na kontrolní opatření, 
administrativní zátěž a očekávané riziko 
nedodržení pravidel. Rozdělování 
finančních prostředků mezi programy 
nesmí být měněno, pokud se taková změna 
neopírá o rozhodnutí Parlamentu. 
V případě grantů je třeba zvážit použití 
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finančního nařízení. K provedení opatření 
souvisejících se socioekonomickou 
integrací státních příslušníků třetích zemí 
a v souladu s článkem 88 nařízení 
o společných ustanoveních může Komise 
hradit příspěvky členským státům s 
použitím zjednodušeného vykazování 
nákladů, včetně využití paušálních částek.

jednorázových částek, paušálních sazeb 
a jednotkových nákladů, jakož 
i financování, které není spojeno s náklady, 
jak je stanoveno v čl. 125 odst. 1 
finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Druhy financování a způsoby 
čerpání podle tohoto nařízení by měly být 
voleny podle toho, nakolik jsou schopny 
dosáhnout konkrétních cílů opatření a
přinášet výsledky, přičemž se zohledňují
zejména náklady na kontrolní opatření, 
administrativní zátěž a očekávané riziko 
nedodržení pravidel. V případě grantů je 
třeba zvážit použití jednorázových částek, 
paušálních sazeb a jednotkových nákladů, 
jakož i financování, které není spojeno 
s náklady, jak je stanoveno v čl. 125 odst. 1 
finančního nařízení. K provedení opatření 
souvisejících se socioekonomickou 
integrací státních příslušníků třetích zemí
a v souladu s článkem 88 nařízení 
o společných ustanoveních může Komise 
hradit příspěvky členským státům s 
použitím zjednodušeného vykazování 
nákladů, včetně využití paušálních částek.

(8) Druhy financování a způsoby 
čerpání podle tohoto nařízení by měly být 
voleny podle toho, nakolik jsou schopny 
dosáhnout konkrétních cílů opatření a
přinášet praktické výsledky v souladu se 
zájmy a potřebami evropských občanů, 
přičemž se zohledňují zejména náklady na 
kontrolní opatření, administrativní zátěž a 
očekávané riziko nedodržení pravidel.
V případě grantů je třeba zvážit použití 
jednorázových částek, paušálních sazeb 
a jednotkových nákladů, jakož 
i financování, které není spojeno s náklady, 
jak je stanoveno v čl. 125 odst. 1 
finančního nařízení. K provedení opatření 
souvisejících se socioekonomickou 
integrací osob legálně pobývajících v 
Evropské unii a v souladu s článkem 88 
nařízení o společných ustanoveních může 
Komise hradit příspěvky členským státům 
s použitím zjednodušeného vykazování 
nákladů, včetně využití paušálních částek.

Or. it
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Pozměňovací návrh 62
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Druhy financování a způsoby 
čerpání podle tohoto nařízení by měly být 
voleny podle toho, nakolik jsou schopny 
dosáhnout konkrétních cílů opatření a 
přinášet výsledky, přičemž se zohledňují 
zejména náklady na kontrolní opatření, 
administrativní zátěž a očekávané riziko 
nedodržení pravidel. V případě grantů je 
třeba zvážit použití jednorázových částek, 
paušálních sazeb a jednotkových nákladů, 
jakož i financování, které není spojeno 
s náklady, jak je stanoveno v čl. 125 odst. 1 
finančního nařízení. K provedení opatření 
souvisejících se socioekonomickou 
integrací státních příslušníků třetích zemí 
a v souladu s článkem 88 nařízení 
o společných ustanoveních může Komise 
hradit příspěvky členským státům s 
použitím zjednodušeného vykazování 
nákladů, včetně využití paušálních částek.

(8) Druhy financování a způsoby 
čerpání podle tohoto nařízení by měly být 
voleny podle toho, nakolik jsou schopny 
dosáhnout konkrétních cílů opatření a 
přinášet výsledky, přičemž se zohledňují 
zejména náklady na kontrolní opatření, 
administrativní zátěž a očekávané riziko 
nedodržení pravidel. V případě grantů je 
třeba zvážit použití jednorázových částek, 
paušálních sazeb a jednotkových nákladů, 
jakož i financování, které není spojeno 
s náklady, jak je stanoveno v čl. 125 odst. 1 
finančního nařízení. K provedení opatření 
souvisejících se socioekonomickým 
začleněním státních příslušníků třetích 
zemí a v souladu s článkem 88 nařízení 
o společných ustanoveních může Komise 
hradit příspěvky členským státům s 
použitím zjednodušeného vykazování 
nákladů, včetně využití paušálních částek.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby bylo zajištěno zjednodušení a 
zefektivnění struktury financování a 
vytvořily se další příležitosti pro synergie 
prostřednictvím integrovaných přístupů 
financování, měly by být činnosti, které 

(9) Aby bylo zajištěno zjednodušení a 
zefektivnění struktury financování a 
vytvořily se další příležitosti pro synergie 
prostřednictvím integrovaných přístupů 
financování, měly by být činnosti, které 
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byly podporovány Fondem evropské 
pomoci nejchudším osobám (FEAD), 
programem Evropské unie pro 
zaměstnanost a sociální inovace a 
programem činnosti Unie v oblasti zdraví, 
začleněny do jediného fondu ESF+. ESF+ 
by proto měl zahrnovat tři složky: složku
ESF+ v rámci sdíleného řízení, složku 
Zaměstnanost a sociální inovace a složku 
Zdraví. To by mělo přispět ke snížení 
administrativní zátěže spojené s řízením 
různých fondů, a to zejména pro členské 
státy, při zachování jednodušších pravidel 
pro jednodušší operace, jako je distribuce 
potravin a/nebo základní hmotné pomoci.

byly podporovány Fondem evropské 
pomoci nejchudším osobám (FEAD), 
programem Evropské unie pro 
zaměstnanost a sociální inovace a 
programem činnosti Unie v oblasti zdraví, 
začleněny do jediného fondu ESF+. ESF+ 
by proto měl zahrnovat tři složky: složku
Sociální soudržnost a sociální práva
v rámci sdíleného řízení, složku 
Zaměstnanost a sociální inovace a složku 
Zdraví pod přímým i nepřímým řízením.
To by mělo přispět ke snížení 
administrativní zátěže spojené s řízením 
různých fondů, a to zejména pro členské 
státy, při zachování jednodušších pravidel 
pro jednodušší operace, jako je distribuce 
potravin a/nebo základní hmotné pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby bylo zajištěno zjednodušení a 
zefektivnění struktury financování a 
vytvořily se další příležitosti pro synergie 
prostřednictvím integrovaných přístupů 
financování, měly by být činnosti, které 
byly podporovány Fondem evropské 
pomoci nejchudším osobám (FEAD), 
programem Evropské unie pro 
zaměstnanost a sociální inovace a 
programem činnosti Unie v oblasti zdraví, 
začleněny do jediného fondu ESF+. ESF+ 
by proto měl zahrnovat tři složky: složku 
ESF+ v rámci sdíleného řízení, složku 
Zaměstnanost a sociální inovace a složku 
Zdraví. To by mělo přispět ke snížení 
administrativní zátěže spojené s řízením 
různých fondů, a to zejména pro členské 
státy, při zachování jednodušších pravidel 

(9) Aby bylo zajištěno zjednodušení a 
zefektivnění struktury financování a 
vytvořily se další příležitosti pro synergie 
prostřednictvím integrovaných přístupů 
financování, měly by být činnosti, které 
byly podporovány Fondem evropské 
pomoci nejchudším osobám (FEAD), 
programem Evropské unie pro 
zaměstnanost a sociální inovace a 
programem činnosti Unie v oblasti zdraví,
začleněny do jediného fondu ESF+. ESF+ 
by proto měl zahrnovat tři složky: složku 
ESF+ v rámci sdíleného řízení, složku 
Zaměstnanost a sociální inovace a složku 
Zdraví. To by mělo přispět ke snížení 
administrativní zátěže spojené s řízením 
různých fondů, a to zejména pro členské 
státy a příjemce, při zachování 
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pro jednodušší operace, jako je distribuce 
potravin a/nebo základní hmotné pomoci.

jednodušších pravidel pro jednodušší 
operace, jako je distribuce potravin a/nebo 
základní hmotné pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Ulrike Trebesius

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 
a nepřímého řízení v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví v případě opatření vyžadovaných 
na úrovni Unie.

(10) Unie by měla přispívat k politikám 
zaměstnanosti členských států 
prostřednictvím podpory spolupráce a 
doplňování své činnosti. 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 v rámci sdíleného 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

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 

(10) Vzhledem k širší oblasti působnosti 
ESF+ je vhodné počítat s tím, že cíle, 
kterými jsou zvýšení účinnosti
inkluzivních a spravedlivých trhů práce, 
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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 a 
nepřímého řízení v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví v případě opatření vyžadovaných 
na úrovni Unie.

podpora přístupu ke kvalitnímu 
zaměstnání, zlepšení přístupu 
ke vzdělávání a odborné přípravě a zvýšení 
jejich kvality, jakož i podpora sociálního 
začleňování a zdraví a vymýcení chudoby,
budou nadále prováděny zejména v rámci 
sdíleného řízení, jež bude v případě 
potřeby doplněno přímým a nepřímým 
řízením v rámci složky Zaměstnanost 
a sociální inovace a složky Zdraví v 
případě opatření vyžadovaných na úrovni 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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 
a nepřímého řízení v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví v případě opatření vyžadovaných 
na úrovni Unie.

(10) Vzhledem k širší oblasti působnosti 
ESF+ je vhodné počítat s tím, že cíle, 
kterými jsou zvýšení účinnosti trhů práce, 
které jsou přístupné pro všechny 
a respektují rovnost žen a mužů, podpora 
přístupu ke kvalitnímu zaměstnání, 
zlepšení přístupu ke vzdělávání, odborné 
přípravě a péči a zvýšení jejich kvality, 
jakož i podpora sociálního začleňování a 
zdraví a vymýcení 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
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Griesbeck

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 
a nepřímého řízení v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví v případě opatření vyžadovaných 
na úrovni Unie.

(10) Vzhledem k širší oblasti působnosti 
ESF+ je vhodné počítat s tím, že cíle, 
kterými jsou zvýšení účinnosti
inkluzivních a otevřených 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 
a nepřímého řízení v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví v případě opatření vyžadovaných 
na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Rosa Estaràs Ferragut

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 
a nepřímého řízení v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví v případě opatření vyžadovaných 
na úrovni Unie.

(10) Vzhledem k širší oblasti působnosti 
ESF+ je vhodné počítat s tím, že cíle, 
kterými jsou zvýšení účinnosti
inkluzivních 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 
a nepřímého řízení v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví v případě opatření vyžadovaných 
na úrovni Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 70
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

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+ prostřednictvím konkretizace 
částek vyčleněných na činnosti, které mají 
být prováděny formou sdíleného řízení v 
rámci složky Sociální soudržnost a 
sociální práva, a částek vyčleněných na 
činnosti, které mají být prováděny v rámci
přímého a nepřímého řízení složek 
Zaměstnanost a sociální inovace a Zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Ulrike Trebesius

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+. Pro přesun mezi účelovými 
určeními je vyžadován souhlas 
Evropského parlamentu. 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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 
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.

(13) ESF+ by se měl zaměřit na podporu
kvalitní zaměstnanosti prostřednictvím
aktivních zásahů umožňujících
(opětovnou) integraci na trh práce, zejména 
pro mladé lidi, osoby se zdravotním 
postižením a osoby s chronickým 
onemocněním, dlouhodobě nezaměstnané 
a ekonomicky neaktivní osoby a osoby, jež 
jsou vystaveny mnohočetné diskriminaci,
jakož i podporou samostatně výdělečné 
činnosti a sociální ekonomiky. ESF+ by se 
měl zaměřit na zlepšení fungování trhů 
práce tak, že bude podporovat modernizaci
a flexibilitu ve vztahu k různým cílovým 
skupinám institucí trhu práce, jako jsou 
veřejné služby zaměstnanosti, aby se 
zlepšila jejich schopnost poskytovat 
intenzivnější cílené a individuální
poradenství a vedení při hledání 
zaměstnání a během přechodu do 
zaměstnaneckého poměru a aby se
podpořila mobilita pracovníků. ESF+ by 
měl usilovat o řešení nejistých pracovních 
příležitostí s cílem zajistit, aby všechny 
typy pracovních smluv nabízely důstojné 
pracovní podmínky s patřičným sociálním 
zabezpečením v souladu s článkem 9 
SFEU, Listinou základních práv EU, 
Evropskou sociální chartou a programem 
MOP pro důstojnou práci. ESF+ by měl
podporovat účast žen na trhu práce a 
udržitelnou zaměstnanost, jež zaručí
rovné příležitosti, se zvláštním ohledem na 
matky samoživitelky, a to pomocí opatření, 
jejichž cílem je mimo jiné zajistit
respektování zásady stejné odměny za 
stejnou práci, lepší rovnováhu mezi 
pracovním a osobním životem a přístup
k cenově dostupné péči o děti a k dalším 
službám péče nebo podpory za účelem 
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posílení rovnosti žen a mužů. 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. ESF+ by měl 
rovněž podporovat opatření zaměřená na 
usnadnění přechodu mladých lidí ze 
vzdělávání do zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Soraya Post, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
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 

(13) ESF+ by se měl zaměřit na podporu 
zaměstnanosti prostřednictvím aktivních 
zásahů umožňujících integraci a opětovnou 
integraci na trh práce, zejména pro mladé 
lidi, dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní 
osoby, osoby ve zranitelné situaci, jakož i 
podporou samostatně výdělečné činnosti a 
sociální a na solidaritě založené
ekonomiky. ESF+ by se měl zaměřit na 
zlepšení politik zaměstnanosti a 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 zaměstnaneckého poměru a aby se 
zlepšila mobilita pracovníků, a poskytovat 
jejich službu nediskriminačním 
způsobem. 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 snadný přístup k cenově dostupné 
nebo bezplatné kvalitní péči o děti a o 
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související s měnícími se formami pracovní 
náplně a potřebami stárnoucí pracovní síly.

seniory a k dalším kvalitním 
pečovatelským službám či podpoře. ESF+ 
by měl rovněž usilovat o zajištění
bezpečného, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 
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.

(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 
zaměstnaneckého poměru a aby se
zjednodušila 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 
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.

(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 
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 podporovat plné a 
úplné vzdělávací (na úrovni školy), 
odborné a sociální začlenění osob se 
zdravotním postižením prostřednictvím 
opatření, jejichž cílem je zajistit jejich 
nezávislost a praktickou a účinnou 
podporu ve všech fázích života. 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.

Or. it
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Pozměňovací návrh 76
Marian Harkin, Martina Anderson, Ádám Kósa, Helga Stevens, Olga Sehnalová

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 
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.

(13) ESF+ by se měl zaměřit na podporu 
zaměstnanosti prostřednictvím aktivních 
zásahů umožňujících (opětovnou) integraci 
na trh práce, zejména pro mladé lidi, 
dlouhodobě nezaměstnané, pečovatele o 
rodinné příslušníky a neaktivní osoby,
podporované zaměstnávání a přiměřené 
ubytování pro osoby se zdravotním 
postižením, jakož i podporou samostatně 
výdělečné činnosti, podnikání 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 
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 a další pečovatelské služby či 
podporu. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Claude Rolin
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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 
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.

(13) ESF+ by se měl zaměřit na podporu 
zaměstnanosti prostřednictvím aktivních 
zásahů umožňujících (opětovnou) integraci 
na trh práce, zejména pro mladé lidi, 
dlouhodobě nezaměstnané, starší 
nezaměstnané, osoby se zdravotním 
postižením 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 
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Ulrike Trebesius

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 

(13) ESF+ by se měl v úzké spolupráci 
s členskými státy zaměřit na podporu 
zaměstnanosti prostřednictvím aktivních 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 

(13) ESF+ by se měl zaměřit na podporu 
zaměstnanosti prostřednictvím aktivních 
zásahů umožňujících (opětovnou) integraci 
na trh práce, zejména pro mladé lidi, 
dlouhodobě nezaměstnané, neaktivní osoby
a migranty, 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 
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zaměstnanosti, aby se zlepšila jejich 
schopnost poskytovat intenzivnější cílené 
poradenství a vedení při hledání 
zaměstnání a během přechodu 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 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.

zaměstnanosti, aby se zlepšila jejich 
schopnost poskytovat intenzivnější cílené 
poradenství a vedení při hledání 
zaměstnání a během přechodu 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 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 
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 

(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, podnikání 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 
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 
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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.

osobním životem a zajistit přístup k péči o 
děti a další pečovatelské služby a podporu.
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Verónica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) S cílem podpořit a odblokovat 
potenciál vytváření pracovních míst v 
sociální ekonomice přispívá ESF+ 
k lepšímu začlenění podniků sociální 
ekonomiky do národních plánů 
zaměstnanosti a sociálních inovací a 
jejich národních programů reforem. 
Porozumění tomu, co je podnik sociální 
ekonomiky, se řídí definicemi zákonů 
členských států týkajících se sociální 
ekonomiky a závěry Rady 15071/15 o 
podpoře sociální ekonomiky jakožto
jednoho z klíčových motorů 
hospodářského a sociálního vývoje 
v Evropě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Členské státy by se měly v rámci 
rozpočtového řízení a hodnocení svých 
operačních programů zavázat 
k sestavování rozpočtu s ohledem na 
rovnost žen a mužů, a to s pevně 
stanovenými cílovými hodnotami (podíl 
finančních prostředků vyčleněných pro 
ženy na úrovni programů). Sestavování 
rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů 
je důležitým nástrojem politiky rovných 
příležitostí, aby byly genderové 
nedostatky, pokud jde o rovnocennou 
účast, v rámci ESF+ transparentní, čímž 
se posílí rovnost pohlaví v rámci ESF+.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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 

(14) ESF+ by měl poskytovat podporu 
ke zvyšování kvality, dostupnosti a 
nediskriminační povahy systémů 
vzdělávání a odborné přípravy na trhu 
práce, aby bylo usnadněno získávání 
klíčových kompetencí, zejména pokud jde 
o digitální dovednosti, včetně ochrany 
údajů, řízení informací a průřezových 
dovedností, 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 
pozitivně ovlivňovat sociální soudržnost, 
snižování míry horizontální a vertikální 
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iniciativám v těchto oblastech. Toho by 
bylo možné dosáhnout například pomocí 
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.

segregace a společenské a ekonomické 
inovace tím, že bude napomáhat 
rozšiřitelným a udržitelným iniciativám v 
těchto oblastech. Toho by bylo možné 
dosáhnout například pomocí kvalitní
výuky na pracovišti a učňovského 
vzdělávání, celoživotního poradenství, 
předvídání potřeb v oblasti dovedností ve 
spolupráci s příslušným odvětvím, 
aktualizovaných školicích materiálů, 
vzdělávání pedagogů, podpory 
neformálního a informálního učení,
validace výsledků vzdělávání a uznávání 
kvalifikací a předchozího vzdělávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

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 
výuky na pracovišti a učňovského 
vzdělávání, celoživotního poradenství, 

(14) ESF+ musí být jakožto hlavní 
evropský nástroj určený pro zaměstnanost 
a dovednosti schopen přispívat k sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti po celé 
Evropě. ESF+ proto musí 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+
musí 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 
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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.

iniciativám v těchto oblastech. Toho lze
dosáhnout například pomocí 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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 
výuky na pracovišti a učňovského 
vzdělávání, celoživotního poradenství, 
předvídání potřeb v oblasti dovedností ve 

(14) ESF+ by měl poskytovat podporu 
ke zvyšování kvality, nediskriminační 
povahy, dostupnosti, inkluzivnosti,
účinnosti a relevantnosti systémů 
vzdělávání a odborné přípravy na trhu 
práce, aby bylo usnadněno získávání 
klíčových kompetencí, zejména pokud jde 
o jazykové dovednosti, digitální dovednosti
– včetně ochrany údajů a řízení informací 
–, které každý jednotlivec potřebuje k 
osobnímu naplnění a rozvoji, získání 
zaměstnání, sociálnímu začleňování a 
aktivnímu občanství. V případě 
dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob 
pocházejících ze znevýhodněného 
sociálního prostředí by měla být zvláštní 
pozornost věnována posilování jejich 
postavení a jejich sebedůvěry a schopnosti 
získat přístup ke svým právům a tato 
práva požadovat. ESF+ by měl přispívat k 
pokroku v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy a při přechodu do 
zaměstnaneckého poměru, měl by 
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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.

podporovat celoživotní učení a 
zaměstnatelnost všech a pozitivně 
ovlivňovat inkluzivitu,
konkurenceschopnost a společenské a 
ekonomické inovace tím, že bude 
napomáhat rozšiřitelným a udržitelným 
iniciativám v těchto oblastech. Toho by 
bylo možné dosáhnout například pomocí
investic do odborného vzdělávání, včetně 
duálního, výuky na pracovišti a 
učňovského vzdělávání, celoživotního 
poradenství, předvídání potřeb v oblasti 
dovedností ve spolupráci se sociálními 
partnery, aktualizovaných školicích 
materiálů, předvídání potřeb, pokud jde o 
absolventy, a sledování jejich uplatnění, 
vzdělávání pedagogů, validace výsledků 
vzdělávání a uznávání kvalifikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Elena Gentile

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 

(14) ESF+ hraje jakožto hlavní nástroj 
EU pro investice do lidského kapitálu a
dovedností klíčovou úlohu v podpoře 
sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti. 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 
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iniciativám v těchto oblastech. Toho by 
bylo možné dosáhnout například pomocí 
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.

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 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 
výuky na pracovišti a učňovského 

(14) ESF+ hraje jakožto hlavní nástroj 
EU pro investice do lidského kapitálu a 
dovedností klíčovou úlohu v podpoře 
sociální a územní soudržnosti. 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 
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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.

iniciativám v těchto oblastech. Toho by 
bylo možné dosáhnout například pomocí 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Edouard Martin

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 
výuky na pracovišti a učňovského 
vzdělávání, celoživotního poradenství, 
předvídání potřeb v oblasti dovedností ve 
spolupráci s příslušným odvětvím, 
aktualizovaných školicích materiálů, 

(14) ESF+ by měl poskytovat podporu 
ke zvyšování kvality, účinnosti a 
relevantnosti systémů vzdělávání a 
odborné přípravy na trhu práce, aby bylo 
usnadněno získávání nebo udržování
klíčových kompetencí, zejména pokud jde 
o digitální dovednosti vyžadované z 
důvodu spravedlivého přechodu na 
udržitelné nízkouhlíkové hospodářství, 
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 spravedlivém
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 
výuky na pracovišti a učňovského 
vzdělávání, celoživotního poradenství, 
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předvídání potřeb, pokud jde o absolventy, 
a sledování jejich uplatnění, vzdělávání 
pedagogů, validace výsledků vzdělávání a 
uznávání kvalifikací.

předvídání potřeb v oblasti dovedností ve 
spolupráci s příslušným odvětvím a 
odbory, aktualizovaných školicích 
materiálů, předvídání potřeb, pokud jde o 
absolventy, a sledování jejich uplatnění, 
vzdělávání pedagogů, validace výsledků 
vzdělávání a uznávání kvalifikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Heinz K. Becker

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 
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 

(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 
výuky na pracovišti a učňovského 
vzdělávání, zejména se zaměřením na 
úspěšný koncept duálního 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 
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uznávání kvalifikací. výsledků vzdělávání a uznávání 
kvalifikací.

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Verónica Lope Fontagné

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 
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.

(14) ESF+ by měl poskytovat podporu 
ke zvyšování kvality, omezování 
diskriminace a zvyšování dostupnosti,
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 
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.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 91
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

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 
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.

(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 a opětovném začlenění 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 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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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 
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.

(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
podnikatelské a 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 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) ESF+ by měl v souladu se 
sdělením Komise s názvem „Evropská 
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platforma pro boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro 
sociální a územní soudržnost“ a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(XX/XX) o správě energetické unie a 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(XX/XX), kterou se mění směrnice 
2012/27/EU o energetické účinnosti 
poskytnout podporu pro vymýcení 
energetické chudoby a podporu přístupu k 
přiměřenému a energeticky účinnému 
bydlení, včetně sociálního bydlení.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Prostředky z ESF+ poskytované 
členským státům by měly být v budoucnu 
podmíněny současným prokázáním 
účinného zapojení do projektů zavádění 
nebo posilování duálního vzdělávání v 
rámci záruky pro mladé lidi, pokud jde o 
zaměstnanost.

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podpora prostřednictvím fondu 
ESF+ by měla být využita k propagaci 

(15) Podpora prostřednictvím fondu 
ESF+ by měla být využita k propagaci 
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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.

rovného přístupu pro všechny, zejména pro 
znevýhodněné skupiny, ke kvalitnímu 
nesegregovanému a inkluzivnímu 
vzdělávání a odborné přípravě, od 
vzdělávání a péče v raném dětství, se 
zvláštní pozorností věnovanou dětem ze 
znevýhodněného sociálního prostředí, 
například dětem v ústavní péči a dětem 
bez domova, přes všeobecné a odborné 
vzdělávání a přípravu až po terciární 
úroveň a opětovné začlenění do 
vzdělávacího systému a rovněž ke 
vzdělávání a učení dospělých, čímž se
zabrání předávání chudoby mezi 
generacemi, podpoří propustnost mezi 
odvětvími vzdělávání a odborné přípravy, 
předejde se předčasným odchodům ze 
vzdělávání a sociálnímu vyloučení, 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
zajistit součinnost s programem Erasmus, 
s cílem odpovídajícím způsobem a aktivně 
oslovit znevýhodněné studenty a připravit 
je na zkušenosti s mobilitou v zahraničí a 
zvýšit jejich účast na
přeshraniční vzdělávací mobilitě.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

(15) Podpora prostřednictvím fondu 
ESF+ by měla být využita k propagaci 
rovného přístupu pro všechny, 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 
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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.

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.

Or. it

Pozměňovací návrh 97
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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 velmi 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, a to se 
zvláštní pozorností věnovanou dětem a 
mladým lidem ze znevýhodněného 
prostředí, například dětem v ústavní péči a 
dětem bez domova nebo ve špatných 
podmínkách bydlení, 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 
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podporovat součinnost s programem 
Erasmus, rozvoj inovativních činností a
zejména usnadnit účast znevýhodněných 
studentů a mladých lidí ve zranitelné 
situaci na vzdělávací mobilitě. Soudržnost 
politiky a doplňkovost mezi programem
Erasmus a ESF+ by měla zajistit 
důstojnou podporu při navrhování a 
provádění opatření, jako je mobilita ve 
vzdělávání pro znevýhodněné studenty, 
zejména pro dospělé a pro osoby se 
zdravotním postižením nebo chronickým 
onemocněním.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Komise a členské státy by měly 
zajistit, aby rovnost žen a mužů a 
začlenění hlediska rovnosti žen a mužů 
byly závaznou zásadou ve všech fázích 
plánování, od utváření priorit operačních 
programů až po provádění, monitorování 
a hodnocení, a aby byly podporovány 
klíčové akce pro začleňování genderového 
hlediska.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Silvia Costa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Podpora z ESF+ by měla být 
použita k podpoře širokého přístupu ke 
kultuře, účasti na kulturním životě a 
využívání uměleckého a tvůrčího 
vyjádření, zejména rozvíjením součinnosti 
s programem Kreativní Evropa.

Or. it

Pozměňovací návrh 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) ESF+ bude schopen podporovat 
inovativní činnosti, které využívají sport a 
fyzickou aktivitu k podpoře sociálního 
začleňování, zejména pro znevýhodněné 
skupiny, a k podpoře dobrého zdraví a 
prevence nemocí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) ESF+ bude schopen podporovat 
inovativní činnosti, které využívají sport a 
fyzickou aktivitu k podpoře sociálního 
začleňování, zejména pro znevýhodněné 
skupiny, a k podpoře dobrého zdraví a 
prevence nemocí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 102
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Součinnost s Azylovým a 
migračním fondem by měla zajistit, že 
ESF+ může 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 
třetích zemí, se zvláštním ohledem na 
potřeby žen a dětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

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 a v koordinaci a při 
vzájemném doplňování s programem 
Digitální Evropa by ESF+ měl podporovat 
flexibilní příležitosti pro zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikaci pro všechny a 
zohledňovat přitom problémy jednotlivých 
znevýhodněných sociálních skupin, 
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, jako jsou změny 
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vyvolané přechodem na nízkouhlíkové
hospodářství, usnadňují kariérní změny a 
mobilitu a podporují zejména dospělé 
osoby s nízkou kvalifikací, osoby se 
zdravotním postižením a/nebo osoby se
špatnou kvalifikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

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 to i 
prostřednictvím rozvoje digitálních 
dovedností a klíčových základních 
technologií, s cílem poskytnout lidem 
dovednosti, které jsou přizpůsobené 
digitalizaci, technologickým změnám, 
inovacím a sociálním a ekonomickým 
změnám, usnadňují přechod ze vzdělávání 
do zaměstnání, kariérní změny a mobilitu a 
podporují zejména dospělé osoby s nízkou
kvalifikací a osoby se zdravotním 
postižením nebo chronickým 
onemocněním a/nebo osoby se špatnou 
kvalifikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Edouard Martin

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, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti a 
klíčové základní technologie, s cílem 
poskytnout lidem a místním společenstvím
dovednosti, které jsou přizpůsobené 
digitalizaci, technologickým změnám, 
inovacím a sociálním a ekonomickým 
změnám, zejména změnám vyvolaným 
přechodem na nízkouhlíkové 
hospodářství, usnadňují kariérní změny a 
mobilitu a podporují zejména dospělé 
osoby s nízkou a/nebo špatnou kvalifikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

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, 
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 kvalifikací, osoby 
se zdravotním postižením a/nebo osoby se
špatnou kvalifikací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

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, 
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 kvalifikací, osoby 
se zdravotním postižením a/nebo osoby se
špatnou kvalifikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

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, 
zejména pokud jde o podnikatelské a
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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 109
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 a profesní 
rozvoj i pro pracovní místa budoucnosti.
Komise by měla zajistit součinnost mezi 
složkou Zdraví a programem Horizont 
Evropa, a to v zájmu posílení výsledků 
dosažených v oblasti ochrany zdraví a 
prevence nemocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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 pracovní místa budoucnosti, a 
aby byly řešeny stávající a budoucí 
společenské výzvy.
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Pozměňovací návrh 111
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena 
Gentile

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, 
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.

(18) ESF+ by měl podporovat úsilí 
členských států na všech úrovních veřejné 
správy – i regionální a místní –, zaměřené 
na vymýcení chudoby, včetně energetické 
chudoby, a to v souladu s nově 
schválenými pravidly správy energetické 
unie, s cílem překonat znevýhodnění mezi 
generacemi a podporovat sociální 
začleňování tak, že zajistí rovné příležitosti 
pro všechny, bude bojovat proti 
diskriminaci, sociálním nerovnostem a 
nerovnostem v oblasti zdraví. Je tedy nutné 
mobilizovat řadu proaktivních a 
reaktivních politik zaměřených na nejvíce 
znevýhodněné osoby bez ohledu na jejich 
věk, včetně dětí, a to v souladu se zásadou 
11 evropského pilíře sociálních práv,
marginalizovaných komunit, jako jsou 
Romové, osob se zdravotním postižením, 
osob bez domova, státních příslušníků 
třetích zemí a chudých pracujících. ESF+ 
by měl podporovat aktivní začleňování 
osob, které jsou daleko od trhu práce, s 
cílem zajistit jejich socioekonomickou 
integraci, a to i prostřednictvím cílené 
podpory sociální a na solidaritě založené 
ekonomiky. Měly by být podporovány 
projekty podporující aktivní začleňování, 
integrované přístupy založené na třech 
pilířích přístupu k službám, podpory 
příjmů a inkluzivních trhů práce. Je třeba 
podporovat součinnost mezi opatřeními 
financovanými z ESF+ a vnitrostátními 
strategiemi na podporu příjmů, a to ve 
formě opatření na podporu minimálních 
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příjmů a/nebo strukturálních příjmů 
spojujících podporu příjmů s aktivačními 
opatřeními a s posílením služeb nebo 
sociálních dávek, aby se tak zesílil dopad 
na konečné příjemce. ESF+ by měl být 
rovněž využíván k posílení včasného a 
rovného přístupu k bezplatným nebo
cenově dostupným, udržitelným a vysoce 
kvalitním službám, jako je zdravotní a 
dlouhodobá péče, zejména péče 
poskytovaná na úrovni rodin a komunit, a 
službám umožňujícím přístup 
k přiměřenému sociálnímu a cenově 
dostupnému bydlení. ESF+ by měl přispět 
k modernizaci systémů sociální ochrany, a 
to zejména s cílem podpořit jejich 
přístupnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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, 

(18) ESF+ by měl podporovat úsilí 
členských států na všech úrovních veřejné 
správy – i regionální a místní – 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 a špatným podmínkám 
bydlení, včetně bezdomovectví, přičemž 
bude zvláštní důraz klást na boj proti 
feminizaci chudoby. Je tedy nutné 
mobilizovat řadu politik zaměřených na 
nejvíce znevýhodněné osoby bez ohledu na 
jejich věk, včetně dětí, marginalizovaných 
komunit, jako jsou Romové, osoby se 
zdravotním postižením, nemocné a/nebo 
chronicky nemocné osoby, chudí 
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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.

pracující, osoby bez domova, státní 
příslušníci třetích zemí, včetně uprchlíků, 
žadatelů o azyl, nenahlášených migrantů
a osob bez státní příslušnosti, a všechny 
další osoby, jež čelí mnohačetným 
sociálním výzvám a formám diskriminace.
ESF+ by měl podporovat aktivní 
začleňování osob, které jsou daleko od trhu 
práce, s cílem zajistit jejich
socioekonomické začlenění a plné 
zapojení do společnosti. ESF+ by měl být 
rovněž využíván k posílení sociálních práv 
prostřednictvím včasného a rovného 
přístupu k cenově dostupným, udržitelným 
a vysoce kvalitním službám, jako je
poradenství, zdravotní péče, péče o děti a
vzdělávání v raném dětství a dlouhodobá 
péče, zejména péče poskytovaná na úrovni 
rodin a komunit, a přístupu k důstojnému 
energeticky účinnému a cenově 
dostupnému bydlení, včetně sociálního 
bydlení. ESF+ by měl přispět k 
modernizaci systémů sociální ochrany a 
sociálních služeb, a to zejména s cílem 
podpořit jejich přístupnost a pokrytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Marian Harkin, Martina Anderson

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 

(18) ESF+ by měl podporovat úsilí 
členských států na všech úrovních 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 a bezdomovectví. Je tedy 
nutné mobilizovat řadu politik zaměřených 
na nejvíce znevýhodněné osoby bez ohledu 
na jejich věk, včetně dětí, osob se 
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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, 
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.

zdravotním postižením, 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. Měly by být 
podporovány projekty podporující aktivní 
začleňování a integraci založené na třech 
pilířích přístupu k službám, podpory 
příjmů a inkluzivních trhů práce. Je třeba 
podporovat součinnost mezi opatřeními 
financovanými z ESF+ a podporou 
příjmů, a to ve formě minimálních příjmů 
a sociálních dávek, jež spadají do 
vnitrostátní pravomoci, a tudíž nejsou 
způsobilými výdaji v rámci ESF+, aby se 
tak zesílil dopad na konečné příjemce. 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 

(18) ESF+ by měl podporovat úsilí 
členských států bojovat proti chudobě s 
cílem překonat znevýhodnění mezi 
generacemi, a to i prostřednictvím systémů 
minimálních příjmů v souladu se zásadou 
14 evropského pilíře sociálních práv, a
podporovat sociální začleňování tak, že 
zajistí rovné příležitosti pro všechny, bude 
bojovat proti diskriminaci a nerovnostem v 
oblasti zdraví. Je tedy nutné mobilizovat 
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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, 
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.

řadu politik zaměřených na nejvíce 
znevýhodněné osoby bez ohledu na jejich 
věk, včetně dětí, marginalizovaných 
komunit, jako jsou Romové, chudých 
pracujících, osob bez domova a dalších 
osob, jež čelí mnohačetným sociálním 
výzvám. 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, 
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
a pokrytí, a to i pokud jde o osoby v 
netypických situacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 

(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, chudých 
pracujících, osob bez domova, osob se 
zdravotním postižením, příslušníků třetích 
zemí, žadatelů o azyl a uprchlíků a dalších 
osob, jež čelí mnohačetným sociálním 
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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.

výzvám. 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, 
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, inkluzivnost a komplexní 
pokrytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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, 
zejména péče poskytovaná na úrovni rodin 
a komunit. ESF+ by měl přispět k

(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 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, 
zejména péče poskytovaná na úrovni rodin 
a komunit. ESF+ by měl přispět k šíření
systémů sociální ochrany, a to zejména s 
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modernizaci systémů sociální ochrany, a to 
zejména s cílem podpořit jejich 
přístupnost.

cílem podpořit jejich přístupnost.

Or. it

Pozměňovací návrh 117
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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, 
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.

(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 a strategií zaměřených na nejvíce 
znevýhodněné osoby bez ohledu na jejich 
věk, včetně dětí, osob se zdravotním 
postižením, 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, 
zejména péče poskytovaná na úrovni rodin 
a komunit. ESF+ by měl přispět k 
modernizaci institucí sociální ochrany a 
veřejných služeb zaměstnanosti a systémů 
sociální ochrany, a to zejména s cílem 
podpořit jejich přístupnost a účinnost 
v reagování na měnící se podmínky 
pracovního světa.

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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, 
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.

(18) ESF+ by měl podporovat úsilí 
členských států na všech úrovních veřejné 
správy, včetně úrovně místní a regionální,
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 a bezdomovectví. 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, 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, 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Edouard Martin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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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, 
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.

(18) ESF+ by měl podporovat úsilí 
členských států bojovat proti chudobě, 
včetně energetické chudoby, a to 
v souladu s nově schválenými pravidly 
správy energetické unie, 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, 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Verónica Lope Fontagné

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 

(18) ESF+ by měl podporovat úsilí 
členských států a místních a regionálních 
orgánů bojovat proti chudobě s cílem 
překonat znevýhodnění mezi generacemi a 
podporovat sociální začleňování tak, že 
zajistí rovné příležitosti pro všechny, bude 
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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, 
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.

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, 
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Vzhledem k rozdílné úrovni 
rozvoje v regionech a rozdílné sociální 
realitě v celé Evropě by měla být míra 
flexibility ESF+ dostatečná pro 
zohlednění regionálních a územních 
zvláštností.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Theodoros Zagorakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Vzhledem k rozdílné úrovni 
rozvoje v regionech a rozdílné sociální 
realitě v celé Evropě by měla být míra 
flexibility ESF+ dostatečná pro 
zohlednění regionálních a územních 
zvláštností.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí větší flexibility v oblastech zapojení ESF+.

Pozměňovací návrh 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Vzhledem k rozdílné úrovni 
rozvoje v regionech a rozdílné sociální 
realitě v celé Evropě by měla být míra 
flexibility ESF+ dostatečná pro 
zohlednění regionálních a územních 
zvláštností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria 
João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) ESF+ by měl přispět ke snížení
chudoby podporou národních programů 

(19) ESF+ by měl přispět k vymýcení
chudoby podporou národních programů 
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zaměřených na zmírnění potravinové a 
hmotné deprivace a podporovat sociální 
integraci osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením a nejchudších osob.
S ohledem na to, že na úrovni Unie jsou 
nejméně 4 % zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení určeny na 
podporu nejchudších osob, měly by
členské státy vyčlenit alespoň 2 % svých 
vnitrostátních zdrojů ze složky ESF+
v rámci sdíleného řízení na řešení forem 
extrémní chudoby s největším dopadem na 
sociální vyloučení, jako je například 
bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová 
nouze. Vzhledem k povaze operací a typu 
koncových příjemců je nezbytné, aby se na 
podporu řešení hmotných nedostatků 
nejchudších uplatňovala jednodušší
pravidla.

zaměřených na zmírnění potravinové a 
hmotné deprivace a podporovat sociální 
integraci chudých nebo sociálně 
vyloučených osob nebo osob ohrožených 
chudobou nebo sociálním vyloučením a 
nejchudších osob. Členské státy by měly
vyčlenit alespoň 4 % svých vnitrostátních 
zdrojů na sociální soudržnost a sociální 
práva v rámci sdíleného řízení na
vymýcení forem extrémní chudoby s 
největším dopadem na sociální vyloučení, 
jako je například bezdomovectví, chudoba 
dětí a potravinová nouze. Vzhledem k 
povaze operací a typu koncových příjemců 
je nezbytné, aby se na podporu řešení 
hmotných nedostatků nejchudších 
uplatňovala co nejjednodušší pravidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) ESF+ by měl přispět ke snížení 
chudoby podporou národních programů 
zaměřených na zmírnění potravinové a 
hmotné deprivace a podporovat sociální
integraci osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením a nejchudších osob.
S ohledem na to, že na úrovni Unie jsou 
nejméně 4 % zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení určeny na 
podporu nejchudších osob, měly by
členské státy vyčlenit alespoň 2 % svých 
vnitrostátních zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na řešení forem 
extrémní chudoby s největším dopadem na 
sociální vyloučení, jako je například 
bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová 

(19) ESF+ by měl přispět ke snížení 
chudoby podporou národních programů 
zaměřených na zmírnění potravinové a 
hmotné deprivace a podporovat sociální
začlenění osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením a nejchudších osob.
Členské státy by měly vyčlenit alespoň 4 %
svých vnitrostátních zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na řešení forem 
extrémní chudoby s největším dopadem na 
sociální vyloučení, jako je například 
bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová 
nouze. Vzhledem k povaze operací a typu 
koncových příjemců je nezbytné, aby se na 
podporu řešení hmotných nedostatků 
nejchudších uplatňovala jednodušší 
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nouze. Vzhledem k povaze operací a typu 
koncových příjemců je nezbytné, aby se na 
podporu řešení hmotných nedostatků 
nejchudších uplatňovala jednodušší 
pravidla.

pravidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) ESF+ by měl přispět ke snížení 
chudoby podporou národních programů 
zaměřených na zmírnění potravinové a 
hmotné deprivace a podporovat sociální 
integraci osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením a nejchudších osob.
S ohledem na to, že na úrovni Unie jsou 
nejméně 4 % zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení určeny na 
podporu nejchudších osob, měly by
členské státy vyčlenit alespoň 2 % svých 
vnitrostátních zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na řešení forem 
extrémní chudoby s největším dopadem na 
sociální vyloučení, jako je například 
bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová 
nouze. Vzhledem k povaze operací a typu 
koncových příjemců je nezbytné, aby se na 
podporu řešení hmotných nedostatků 
nejchudších uplatňovala jednodušší 
pravidla.

(19) ESF+ by měl přispět ke snížení 
chudoby podporou národních programů 
zaměřených na zmírnění potravinové a 
hmotné deprivace a podporovat sociální 
integraci osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením a nejchudších osob.
Členské státy by měly vyčlenit alespoň 4 %
svých vnitrostátních zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na řešení forem 
extrémní chudoby s největším dopadem na 
sociální vyloučení, jako je například 
bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová 
nouze. Vzhledem k povaze operací a typu 
koncových příjemců je nezbytné, aby se na 
podporu řešení hmotných nedostatků 
nejchudších uplatňovala jednodušší 
pravidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) ESF+ by měl přispět ke snížení 
chudoby podporou národních programů 
zaměřených na zmírnění potravinové a 
hmotné deprivace a podporovat sociální 
integraci osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením a nejchudších osob.
S ohledem na to, že na úrovni Unie jsou 
nejméně 4 % zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení určeny na 
podporu nejchudších osob, měly by
členské státy vyčlenit alespoň 2 % svých 
vnitrostátních zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na řešení forem 
extrémní chudoby s největším dopadem na 
sociální vyloučení, jako je například 
bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová 
nouze. Vzhledem k povaze operací a typu 
koncových příjemců je nezbytné, aby se na 
podporu řešení hmotných nedostatků 
nejchudších uplatňovala jednodušší 
pravidla.

(19) ESF+ by měl přispět ke snížení 
chudoby podporou národních programů 
zaměřených na zmírnění potravinové a 
hmotné deprivace a podporovat sociální 
integraci osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením a nejchudších osob.
Členské státy by měly vyčlenit alespoň 4 %
svých vnitrostátních zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na řešení forem 
extrémní chudoby s největším dopadem na 
sociální vyloučení, jako je například 
bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová 
nouze. Vzhledem k povaze operací a typu 
koncových příjemců je nezbytné, aby se na 
podporu řešení hmotných nedostatků 
nejchudších uplatňovala jednodušší 
pravidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) ESF+ by měl přispět ke snížení 
chudoby podporou národních programů 
zaměřených na zmírnění potravinové a 
hmotné deprivace a podporovat sociální 
integraci osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením a nejchudších osob.
S ohledem na to, že na úrovni Unie jsou 
nejméně 4 % zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení určeny na podporu 
nejchudších osob, měly by členské státy 
vyčlenit alespoň 2 % svých vnitrostátních 
zdrojů ze složky ESF+ v rámci sdíleného 

(19) ESF+ by měl přispět ke snížení 
chudoby podporou národních programů 
zaměřených na zmírnění potravinové a 
hmotné deprivace a podporovat sociální 
integraci osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením a nejchudších osob.
S ohledem na to, že na úrovni Unie jsou 
nejméně 4 % zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení určeny na podporu 
nejchudších osob, měly by členské státy 
vyčlenit alespoň 2 % svých vnitrostátních 
zdrojů ze složky ESF+ v rámci sdíleného 
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řízení na řešení forem extrémní chudoby s 
největším dopadem na sociální vyloučení, 
jako je například bezdomovectví, chudoba 
dětí a potravinová nouze. Vzhledem k
povaze operací a typu koncových příjemců 
je nezbytné, aby se na podporu řešení 
hmotných nedostatků nejchudších 
uplatňovala jednodušší pravidla.

řízení na řešení forem extrémní chudoby s 
největším dopadem na sociální vyloučení, 
jako je například bezdomovectví, chudoba 
dětí, chudoba ve stáří a potravinová nouze.
Vzhledem k povaze operací a typu 
koncových příjemců je nezbytné, aby se na 
podporu řešení hmotných nedostatků 
nejchudších uplatňovala jednodušší 
pravidla.

Or. de

Pozměňovací návrh 129
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) V této souvislosti zdůrazňuje, že 
chudoba ve stáří je evropský problém, 
který se týká převážně žen. Rozdíl 
v důchodech žen a mužů, který lze 
definovat jako rozdíl mezi průměrnými 
důchodovými dávkami (před zdaněním a 
odvody) žen a mužů, činil v EU v roce 
2014 ve věkové skupině ve věku nad 65 let 
39,4 % a za posledních pět let se v 
polovině členských států zvýšil; vzhledem 
k tomu, že finanční a hospodářská krize v 
posledních letech měla negativní dopad 
na příjmy mnoha žen a dlouhodobě má 
větší dopad na příjmy žen než na příjmy 
mužů; vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech nemá 11 až 36 % žen 
nárok na důchod.

Or. de

Pozměňovací návrh 130
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Za účelem boje proti chudobě a 
zlepšení sociálního začleňování musí 
ESF+ podporovat aktivní zapojení 
specializovaných sociálních nevládních 
organizací a organizací zastupujících 
osoby žijících v chudobě a pracujících 
s těmito osobami, a to na vypracování, 
provádění i hodnocení programů 
věnovaných tomuto tématu.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) S ohledem na trvalou potřebu 
posílit úsilí v oblasti řešení řízení 
migračních toků v Unii jako celku a s 
cílem zajistit soudržnou, silnou 
a důslednou podporu pro solidaritu a 
sdílení odpovědnosti by ESF+ měl zajistit
podporu socioekonomické integraci 
státních příslušníků třetích zemí, která by 
doplňovala akce financované z Azylového 
a migračního fondu.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 132
Ulrike Trebesius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) S ohledem na trvalou potřebu vypouští se
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posílit úsilí v oblasti řešení řízení 
migračních toků v Unii jako celku a s 
cílem zajistit soudržnou, silnou 
a důslednou podporu pro solidaritu a 
sdílení odpovědnosti by ESF+ měl zajistit 
podporu socioekonomické integraci 
státních příslušníků třetích zemí, která by 
doplňovala akce financované z Azylového 
a migračního fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) S ohledem na trvalou potřebu 
posílit úsilí v oblasti řešení řízení 
migračních toků v Unii jako celku a s 
cílem zajistit soudržnou, silnou 
a důslednou podporu pro solidaritu a 
sdílení odpovědnosti by ESF+ měl zajistit 
podporu socioekonomické integraci
státních příslušníků třetích zemí, která by 
doplňovala akce financované z Azylového 
a migračního fondu.

(20) S ohledem na trvalou potřebu 
posílit úsilí v oblasti řešení řízení 
migračních toků v Unii jako celku a s 
cílem zajistit soudržnou, silnou 
a důslednou podporu pro solidaritu a 
sdílení odpovědnosti by ESF+ měl zajistit 
podporu socioekonomického začlenění
státních příslušníků třetích zemí, včetně 
uprchlíků a žadatelů o azyl, která by 
doplňovala akce financované z Azylového 
a migračního fondu. Členské státy by měly 
vyčlenit 2 % svých zdrojů pro ESF+ na 
začlenění státních příslušníků třetích zemí 
a/nebo marginalizovaných komunit na 
místní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) S ohledem na trvalou potřebu 
posílit úsilí v oblasti řešení řízení 
migračních toků v Unii jako celku a s 
cílem zajistit soudržnou, silnou 
a důslednou podporu pro solidaritu a 
sdílení odpovědnosti by ESF+ měl zajistit 
podporu socioekonomické integraci 
státních příslušníků třetích zemí, která by 
doplňovala akce financované z Azylového 
a migračního fondu.

(20) S ohledem na trvalou potřebu 
posílit úsilí v oblasti řešení řízení 
migračních toků v Unii jako celku a s 
cílem zajistit soudržnou, silnou 
a důslednou podporu pro solidaritu a
spravedlivé sdílení odpovědnosti by ESF+ 
měl zajistit podporu socioekonomické 
integraci státních příslušníků třetích zemí, 
která by doplňovala akce financované z 
Azylového a migračního fondu, EFRR a 
fondů, jež mají pozitivní dopad na 
začlenění státních příslušníků třetích 
zemí. Členské státy by měly vyčlenit 
přiměřenou část svých zdrojů pro ESF+ 
pro místní orgány, aby mohly naplnit své 
potřeby z hlediska začlenění státních 
příslušníků třetích zemí na místní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) S ohledem na trvalou potřebu 
posílit úsilí v oblasti řešení řízení 
migračních toků v Unii jako celku a s 
cílem zajistit soudržnou, silnou 
a důslednou podporu pro solidaritu a 
sdílení odpovědnosti by ESF+ měl zajistit 
podporu socioekonomické integraci 
státních příslušníků třetích zemí, která by 
doplňovala akce financované z Azylového 
a migračního fondu.

(20) S ohledem na trvalou potřebu 
posílit úsilí v oblasti řešení řízení 
migračních toků v Unii jako celku a s 
cílem zajistit soudržnou, silnou 
a důslednou podporu pro solidaritu a 
sdílení odpovědnosti by ESF+ měl zajistit 
podporu socioekonomické integraci 
státních příslušníků třetích zemí, která by 
doplňovala akce financované z Azylového 
a migračního fondu. Členské státy by měly 
vyčlenit přiměřené zdroje pro místní 
orgány za účelem začlenění migrantů na 
místní úrovni.

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Brando Benifei

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Řízení migračních toků má 
výrazný městský a místní rozměr a 
důsledky. Města, místní a regionální 
orgány, sociální partneři, 
socioekonomické subjekty a organizace 
občanské společnosti se ukázaly jako 
schopné vypracovat účinné a inovativní 
strategie, projekty a iniciativy pro řešení 
krátkodobých a dlouhodobých úkolů 
souvisejících s přijímáním, sociálním 
začleněním a integrací státních 
příslušníků třetích zemí do společnosti a 
na trh práce. ESF + by měl nabídnout 
přímou podporu městům a místním 
zúčastněným stranám s cílem posílit 
místní projekty v této oblasti, a nabídnout 
tak včasnou, cílenou a účinnou podporu 
založenou na místních potřebách.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) ESF+ by neměl být za žádných 
okolností využíván k přímému či 
nepřímému pobízení k novým tokům 
nelegální migrace do EU, ale měl by 
zůstat užitečným nástrojem na podporu 
sociálního a ekonomického začlenění a 
zaměstnanosti evropských občanů, 
zejména mladých lidí, kteří legálně 
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pobývají v Unii a čelí chudobě, hmotnému 
znevýhodnění a sociálnímu vyloučení a 
kteří mají potíže s udržením trvalého 
místa na evropském trhu práce.

Or. it

Pozměňovací návrh 138
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 
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.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 
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.

(21) ESF+ by měl podporovat reformy 
politiky a systémové reformy v členských 
státech v oblasti zaměstnanosti, sociálního 
začleňování, zdravotní péče a dlouhodobé 
péče a vzdělávání a odborné přípravy.

Or. it

Pozměňovací návrh 140
Claude Rolin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) ESF+ by měl podporovat reformy (21) ESF+ by měl podporovat reformy 
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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 
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.

politiky a systémové reformy v oblasti 
zaměstnanosti, sociálního začleňování, 
zdravotní péče a dlouhodobé péče a 
vzdělávání a odborné přípravy. 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 
ESF+ v rámci sdíleného řízení na
provádění příslušných doporučení pro 
jednotlivé země týkajících se 

(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. Členské 
státy by měly vyčlenit odpovídající část 
svých finančních zdrojů ze složky ESF+ v 
rámci sdíleného řízení na příslušná
doporučení pro jednotlivé země, jež jsou 
v souladu s cíli ESF+. Komise a členské 
státy by měly zajistit soulad, koordinaci 
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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.

a doplňkovost mezi složkami ESF+ v
rámci sdíleného řízení a složkou Zdraví 
a programem na podporu reforem. 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, přičemž by vždy měly zohledňovat 
cíle hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti stanovené článku 174 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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
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 

(21) ESF+ by měl podporovat reformy 
politiky a systémové reformy v oblasti 
zaměstnanosti, sociálního začleňování, 
zdravotní péče a dlouhodobé péče,
vzdělávání a odborné přípravy a vymýcení 
chudoby, spojené s problémy, které byly 
zjištěny pomocí srovnávacího přehledu 
sociálních ukazatelů v rámci evropského 
semestru. Členské státy by měly vyčlenit 
odpovídající část svých finančních zdrojů 
ze složky Sociální soudržnost a sociální 
práva 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 do 
procesu zapojit místní a regionální 
orgány, a zajistit tak soulad, koordinaci 
a doplňkovost mezi všemi úrovněmi 
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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.

veřejné správy a mezi sdíleným řízením a 
přímých a nepřímých řízením složek
ESF+, jakož i mezi nimi 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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 
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 

(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 
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 by měla přezkoumat 
operační programy za účelem posouzení, 
zda se dostatečně řídí doporučeními pro 
jednotlivé země. Komise a členské státy by 
měly do procesu smysluplně zapojit místní 
a regionální orgány, a zajistit tak soulad, 
koordinaci a doplňkovost mezi všemi 
úrovněmi veřejné správy a mezi složkami 
ESF+ v rámci sdíleného řízení a složkami 
Zaměstnanost a sociální inovace a Zdraví, 
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a součinnost zdrojů financování, včetně 
související technické pomoci.

jakož i mezi nimi 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 respektující zásadu partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Edouard Martin

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 
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.

(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 a 
novými pravidly v oblasti řízení 
energetické unie by členské státy měly 
vyčlenit odpovídající část svých finančních 
zdrojů ze složky ESF+ v rámci sdíleného 
řízení na postupné a spravedlivé provádění 
příslušných doporučení pro jednotlivé 
země týkajících se strukturálních problémů
– a to i v oblasti klimatu a energetiky –, 
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 
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související technické pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Heinz K. Becker

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 
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.

(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 
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, a také splnění cílů 
v oblasti udržitelného rozvoje stanovených 
v rámci evropského pilíře sociálních práv.
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.

Or. de



PE626.995v02-00 94/149 AM\1164117CS.docx

CS

*Pozměňovací návrh 146
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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 
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.

(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 
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 do 
procesu zapojit místní a regionální orgány 
a 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.

Or. en

*Pozměňovací návrh 147
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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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 
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.

(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 
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, nástroje pro technickou 
podporu a evropského pilíře sociálních 
práv. 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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 

(22) Aby se zajistilo, že sociální 
dimenze Evropy bude prosazována tak, jak 
je stanoveno v evropském pilíři sociálních 
práv, a aby byly vyčleněny základní 
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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.

minimální prostředky pro osoby, které to 
nejvíce potřebují, měly by členské státy 
vyčlenit minimálně 30 % ze složky
Sociální soudržnost a sociální práva na 
podporu sociálního začleňování a 
vymýcení chudoby. Toto procento musí
být doplňkem k vnitrostátním zdrojům na 
boj proti extrémní chudobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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 boj proti 
chudobě. Členské státy by měly tuto 
přidělenou částku využít k řešení 
problémů nad rámec nezaměstnanosti a 
na jiná opatření než opatření pro oživení 
trhu práce na podporu boje proti chudobě 
a na podporu začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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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 boj proti 
absolutní chudobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Ádám Kósa

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 20 % svých 
vnitrostátních zdrojů ESF+ ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na podporu 
sociálního začleňování.

Or. hu

Pozměňovací návrh 154
Ulrike Trebesius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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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 20 % svých 
vnitrostátních zdrojů ESF+ ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na podporu 
sociálního začleňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

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 20 % svých 
vnitrostátních zdrojů ESF+ ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na podporu 
sociálního začleňování.

Or. en

Odůvodnění

Stávající tematické zaměření programového období 2014–2020 na sociální začlenění na ESF 
(20 %) dává členským státům dostatečnou flexibilitu k tomu, aby investovaly do svých priorit 
na základě potřeb vyplývajících jak z evropského pilíře sociálních práv, tak z doporučení pro 
jednotlivé země.
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Pozměňovací návrh 156
Heinz K. Becker

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 25 % svých 
vnitrostátních zdrojů ESF+ ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na podporu 
sociálního začleňování a na boj proti 
chudobě ve stáří.

Or. de

Pozměňovací návrh 157
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Maria João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Všechny členské státy ratifikovaly 
Úmluvu OSN o právech dítěte (UNCRC), 
která představuje standard v oblasti 
podpory a ochrany práv dítěte. Podpora 
práv dětí je výslovným cílem politik EU 
(článek 3 Lisabonské smlouvy) a Listina 
základních práv EU vyžaduje, aby nejlepší 
zájmy dítěte byly hlavním zájmem všech 
činností EU. EU a členské státy by měly 
vhodným způsobem využít ESF+ 
k prolomení cyklu znevýhodnění pro děti 
žijící v chudobě a sociálním vyloučení, jak 
je stanoveno v doporučení Evropské 
komise o investicích do dětí z roku 2013. 
ESF+ by měl podporovat akce podporující 
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účinné zásahy, které přispívají k realizaci 
práv dětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Všechny členské státy ratifikovaly 
Úmluvu OSN o právech dítěte, která 
představuje standard v oblasti podpory a 
ochrany práv dítěte. Podpora práv dítěte je 
výslovným cílem politik Unie a Listina 
základních práv Evropské unie vyžaduje, 
aby nejlepší zájmy dítěte byly hlavním 
zájmem všech činností Unie. ESF+ by měl 
podporovat akce podporující účinné 
zásahy, které přispívají k realizaci práv 
dětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Chudoba připravuje děti 
o důstojné životní podmínky, příležitosti 
ke vzdělávání a přístup ke zdravé výživě a 
zdravotní péči, což dlouhodobě vede k 
vyššímu riziku nezaměstnanosti, 
mezigenerační chudoby, podvýživy, 
nemoci, bezdomovectví, předčasného 
ukončování školní docházky a sociálního 
vyloučení. Vyrůstání v chudobě může 



PE626.995v02-00 102/149 AM\1164117CS.docx

CS

dramaticky změnit možnost dětí užívat 
svých práv – jak jsou zakotvena v Úmluvě 
OSN o právech dítěte (UNCRC). Dětská 
chudoba musí být řešena z hlediska práv 
dítěte a průřezovým a integrovaným 
přístupem.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) Vzhledem k trvale vysoké úrovni 
dětské chudoby a sociálního vyloučení v 
Unii a vzhledem k zásadě 11 evropského 
pilíře sociálních práv, který stanoví, že 
děti mají právo na ochranu před 
chudobou a děti ze znevýhodněných 
prostředí mají právo na zvláštní opatření 
pro zvýšení rovných příležitostí, by členské 
státy měly vyčlenit 10 % svých prostředků 
pro ESF+ v rámci sdíleného řízení na 
vymýcení dětské chudoby a sociálního 
vyloučení. Včasné investování do dětí má 
značný přínos pro děti i společnost jako 
celek a je zásadní pro prolomení cyklu 
znevýhodnění a klíčové pro snížení rizika 
chudoby a sociálního vyloučení pro celou 
společnost. Podpora dětí při rozvíjení 
dovedností a schopností jim umožňuje 
rozvinout jejich plný potenciál a přináší 
jim nejlepší výsledky v oblasti vzdělávání a 
zdraví, aby se staly aktivními členy 
společnosti a měly vyšší šance na trhu 
práce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Maria 
João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) Vzhledem k trvale vysoké úrovni 
dětské chudoby a sociálního vyloučení 
v EU (26,4 % v roce 2017) a vzhledem k 
zásadě 11 evropského pilíře sociálních 
práv, který stanoví, že děti mají právo na 
ochranu před chudobou a děti ze 
znevýhodněných prostředí mají právo na 
zvláštní opatření pro zvýšení rovných 
příležitostí, by členské státy měly vyčlenit 
10 % prostředků pro ESF+ v rámci 
sdíleného řízení pro evropský systém 
záruky pro děti na vymýcení dětské 
chudoby a sociálního vyloučení. Včasné 
investování do dětí má značný přínos pro 
děti i společnost jako celek. Podpora dětí 
při rozvíjení dovedností a schopností jim 
umožňuje rozvinout jejich plný potenciál, 
stát se aktivními členy společnosti a zvýšit 
své šance na trhu práce, až budou 
mladými lidmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) Celoživotní příležitosti dětí, 
zejména těch nejchudších, závisí na 
kombinaci pokrytí základních potřeb 
(výživy a ubytování), přístupu ke kvalitním 
veřejným službám (zdraví a vzdělání) a 
stabilních podmínkách rodičů, aby bylo 
zajištěno dobré rodičovství (sociální 
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začlenění a začlenění na trh práce). V 
důsledku toho musí být evropská reakce 
na zlepšení životních podmínek chudých 
dětí mnohorozměrná, založená na právech 
a integrovaná a zaměřená na zajištění 
toho, aby děti a jejich rodiny měly přístup 
k odpovídajícím zdrojům a kvalitním 
službám. Evropská záruka pro děti je nový 
integrovaný přístup k řešení 
mnohorozměrných aspektů dětské 
chudoby, který by měl zajistit, že každé 
evropské dítě, které je vystaveno riziku 
chudoby, bude mít přístup ke kvalitní 
zdravotní péči, bezplatnému kvalitnímu 
vzdělávání, bezplatné péči o děti, 
důstojnému bydlení a odpovídající výživě. 
Pokud budou těmto problémům věnovány 
evropské a vnitrostátní akční plány, bude
možné životní podmínky a příležitosti 
milionů dětí v Unii výrazně dlouhodobě 
zlepšit. Záruka pro děti je klíčovou 
strukturální reformou tohoto období a 
měla by být považována za investici do 
stability a prosperity Evropské unie, která 
je nezbytná pro zachování růstového 
potenciálu EU. Investování do malých 
dětí je nejdůležitějším prostředkem pro 
zlepšování hospodářských a sociálních 
životních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Ulrike Trebesius

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 

(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 
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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 
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.

dostatečné zdroje ze složky ESF+ v rámci 
sdíleného řízení na činnosti na podporu 
zaměstnanosti mládeže včetně provádění 
systémů záruk pro mladé lidi, pokud tyto 
programy prokázaly svou úspěšnost podle 
hodnocení externích auditorů.
Monitorování programů a výměna 
osvědčených postupů by měly být 
ústředním zájmem ESF+, aby se dosáhlo 
maximalizace účinnosti financování. 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 
lidem podporu na míru.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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 

(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, přičemž tato míra
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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 
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.

je ještě vyšší u mladých lidí pocházejících 
ze znevýhodněného sociálního prostředí, 
je nutné, aby uvedené členské státy i 
nadále investovaly přiměřené zdroje ze 
složky Sociální soudržnost a sociální 
práva na činnosti na podporu 
zaměstnanosti mládeže, zejména 
prostřednictvím 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 kvalitního zaměstnání a 
vzdělávání a účinná 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 
lidem podporu na míru, a na to, aby byla 
jejich služba poskytována bez 
diskriminace jakéhokoli druhu. Dotčené 
členské státy by proto měly přidělit alespoň
5 % svých vnitrostátních zdrojů ze složky
Sociální soudržnost a sociální práva nebo 
15 % svých vnitrostátních zdrojů ze složky 
Sociální soudržnost a sociální práva, 
pokud je počet mladých lidí, kteří nejsou 
zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy, příliš vysoký, aby 
tak podpořily politiky v oblasti
zaměstnatelnosti mladých lidí, dalšího 
vzdělávání, kvalitních pracovních míst, 
učňovského vzdělávání a stáží.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Claude Rolin
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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 
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.

(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 
lidem podporu na míru. Dotčené členské 
státy by proto měly na vhodné územní 
úrovni s ohledem na jejich institucionální, 
právní a finanční rámec přidělit alespoň
15 % svých vnitrostátních zdrojů ze složky 
ESF+ v rámci sdíleného řízení na podporu 
zaměstnatelnosti mladých lidí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Verónica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
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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 
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.

(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 
lidem podporu na míru, a na to, aby byla 
jejich služba poskytována bez 
diskriminace jakéhokoli druhu, přičemž 
by měly zvláštní pozornost věnovat 
mladým lidem, k nimž je nejtěžší 
dosáhnout. Dotčené členské státy by proto 
měly přidělit alespoň 15 % svých 
vnitrostátních zdrojů ze složky ESF+ v 
rámci sdíleného řízení na podporu 
zaměstnatelnosti mladých lidí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli
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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 
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.

(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 
lidem podporu na míru. Dotčené členské 
státy by proto měly přidělit alespoň 12 %
svých vnitrostátních zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na podporu 
zaměstnatelnosti mladých lidí.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
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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 
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.

(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 a přístupu mladých 
lidí ke kvalitním pracovním místům,
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 
lidem podporu na míru, a to zejména 
mladým lidem ve zranitelné situaci.
Dotčené členské státy by proto měly 
přidělit alespoň 10 % svých vnitrostátních 
zdrojů ze složky ESF+ v rámci sdíleného 
řízení na podporu zaměstnatelnosti 
mladých lidí.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Zdůrazňuje, že rakouský úspěšný 
model duálního podnikového vzdělávání, 
jež kloubí výuku a praxi, je účinným 
způsobem, jak aktivně bojovat proti 
nezaměstnanosti mladých lidí. V této 
souvislosti vyzývá členské státy, aby v EU 
jakožto vůdčí model zakotvily systém 
duálního vzdělávání.

Or. de

Pozměňovací návrh 170
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Vzhledem k tomu, že dochází 
k nárůstu nerovností na úrovni 
subregionální, a to i v nejbohatších 
regionech, v nichž existují chudé oblasti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Vyzývá k udržitelnému posílení sítě 
EURES, zejména prostřednictvím 
komplexního rozvoje internetové 
platformy a aktivní účasti členských států. 
Vyzývá členské státy, aby účinněji 
využívaly stávající model a zveřejňovaly v 
systému EURES všechna volná místa v 
členských státech.
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Or. de

Pozměňovací návrh 172
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 a Komise by měly 
zajistit koordinaci a doplňkovost mezi 
opatřeními, která jsou podporována
z prostředků ESF+ a dalších programů a 
nástrojů Unie, jako je Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci, Evropský
fond pro regionální rozvoj, Evropský 
námořní a rybářský fond, Erasmus, 
Azylový a migrační fond, program 
Horizont Evropa, Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova nebo program 
Digitální Evropa.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Silvia Costa

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 podporována z těchto 
prostředků, včetně prostředků na program 
Erasmus, program Kreativní Evropa a 
Evropský sbor solidarity.

Or. it
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Pozměňovací návrh 174
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 ve 
spolupráci s příslušnými regionálními a 
místními orgány zajistit koordinaci 
a doplňkovost mezi opatřeními, která jsou 
z těchto prostředků podporována.

Or. it

Pozměňovací návrh 175
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Vzhledem k trvale vysoké úrovni 
dětské chudoby a sociálního vyloučení 
v EU (26,4 % v roce 2017) a vzhledem k 
zásadě 11 evropského pilíře sociálních 
práv, který stanoví, že děti mají právo na 
ochranu před chudobou a děti ze 
znevýhodněných prostředí mají právo na 
zvláštní opatření pro zvýšení rovných 
příležitostí, by členské státy měly vyčlenit 
vhodné množství prostředků pro ESF+ v 
rámci sdíleného řízení pro snížení dětské 
chudoby a sociálního vyloučení. Včasné 
investování do dětí má značný přínos pro 
děti i společnost jako celek. Podpora dětí 
při rozvíjení dovedností a schopností jim 
umožňuje rozvinout jejich plný potenciál, 
stát se aktivními členy společnosti a zvýšit 
své šance na trhu práce, až budou 
mladými lidmi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 176
Theodoros Zagorakis

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 ostrovní regiony nárok 
na zvláštní opatření v rámci společných 
politik a programů EU. Vzhledem 
k trvalým omezením těchto regionů je 
nutná zvláštní podpora.

Or. el

Odůvodnění

Územní rozsah ESF+ je zapotřebí jasně stanovit.

Pozměňovací návrh 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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, ostrovní 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.

Or. it
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Pozměňovací návrh 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 174 a 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Strukturální podmínky ve 
venkovských, horských a ostrovních 
oblastech vyžadují cílený a konkrétní 
závazek ESF+ na podporu zaměstnanosti 
a odborné přípravy v těchto oblastech, a to 
v úzké spolupráci s vnitrostátními, 
regionálními a místními orgány, 
sociálními a hospodářskými činiteli a 
sociálními partnery, aby tak byla 
podpořena jejich konkurenceschopnost a 
aby se předešlo vylidňování.

Or. it

Pozměňovací návrh 180
Dominique Martin
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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.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 181
Javi López

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
orgány EU a místními, regionálními a 
vnitrostátními orgány příslušných 
územních úrovní, spolu se sociálně-
ekonomickými subjekty, zejména 
sociálními partnery a nevládními 
organizacemi. Je proto nezbytné, aby 
členské státy zapojily místní a regionální 
orgány do provádění ESF+ v rámci 
sdíleného řízení, neboť jsou lépe schopny
určit sociální a ekonomické potřeby na 
nižší než národní úrovni a podporovat 
zapojení sociálních partnerů a občanské 
společnosti.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 182
Mara Bizzotto

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
orgány EU a místními, regionálními a 
vnitrostátními orgány, jakož i sociálně-
ekonomickými subjekty, sociálními 
partnery a občanskou společností. Je proto 
nezbytné, aby členské státy při provádění 
ESF+ v rámci sdíleného řízení podporovaly 
účast regionálních a místních orgánů,
sociálních partnerů a občanské společnosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 183
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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 regionálními a místními orgány,
sociálními partnery a občanskou 
společností, se zvláštním důrazem na 
nevládní organizace, které poskytují 
služby v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání 
a sociální služby, působí v oblasti boje 
proti diskriminaci a/nebo bojují za lidská 
práva. Je proto nezbytné, aby členské státy
zajistily smysluplné zapojení regionálních 
a místních orgánů do strategického řízení
ESF+ v rámci sdíleného řízení, počínaje 
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utvářením priorit pro operační programy, 
až po provádění těchto programů, jejich 
monitorování a posuzování jejich 
výsledků a dopadu. Kromě toho je v zájmu 
ochrany nediskriminace a rovných 
příležitostí nezbytné, aby byly v každé fázi 
zapojeny subjekty pro rovnost a 
vnitrostátní instituce pro lidská práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

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 zapojily sociální partnery a 
občanskou společnost do přípravy, 
monitorování, provádění a hodnocení 
programů ESF+.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Efektivní a účinné provádění 
činností podporovaných fondem ESF+ 

(26) Efektivní a účinné provádění 
činností podporovaných fondem ESF+ 
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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.

závisí na řádné správě a partnerství mezi
evropskými institucemi a vnitrostátními, 
regionálními a místními orgány, jakož i
sociálně-ekonomickými subjekty, zejména 
sociálními partnery a občanskou 
společností. Je proto nezbytné, aby členské 
státy do provádění ESF+ zapojily 
regionální a místní orgány, a zároveň aby
podporovaly účast sociálních partnerů a 
občanské společnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Je zásadní zachovat územní rozměr ESF+, a je proto nutné do provádění plně zapojit 
regionální a místní orgány.

Pozměňovací návrh 186
Theodoros Zagorakis

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
orgány EU a místními, regionálními a 
vnitrostátními orgány příslušných 
územních úrovní, jakož i sociálně-
ekonomickými subjekty, sociálními 
partnery a občanskou společností. Je proto 
nezbytné, aby členské státy zapojily místní 
a regionální orgány do provádění ESF+ v 
rámci sdíleného řízení, neboť jsou nejlépe 
schopny určit sociální a ekonomické 
potřeby na nižší než národní úrovni a 
podporovat zapojení sociálních partnerů a 
občanské společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění mnohaúrovňového řízení a zapojení místních a regionálních orgánů do provádění 
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ESF+.

Pozměňovací návrh 187
Edouard Martin

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 stanovily jasná a závazná pravidla 
pro účast sociálních partnerů a občanské 
společnosti při provádění ESF+ v rámci 
sdíleného řízení, a to v zájmu vytvoření 
strategičtějšího pohledu na výzvy a řešení 
na úrovni místních oblastí pro práci a 
život.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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 

(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 místních a 
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partnerů a občanské společnosti. regionálních orgánů, sociálních partnerů a 
občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Řádná správa věcí veřejných a 
partnerství mezi řídícími orgány a 
partnery vyžadují účinné a efektivní 
využívání budování kapacit pro 
zúčastněné strany, kterým by členské státy 
měly přidělit odpovídající množství 
prostředků z ESF+. Vzhledem k tomu, že 
investice do institucionální kapacity a 
účinnosti veřejné správy a veřejných 
služeb na celostátní, regionální a místní 
úrovni s ohledem na reformy, lepší 
regulaci a řádnou správu věcí veřejných 
již nejsou zahrnuty do operačního cíle 
ESF+ v rámci sdíleného řízení, nýbrž byly 
zahrnuty do programu na podporu 
strukturálních reforem, je nezbytné, aby 
Komise a členské státy zajistily účinnou 
koordinaci mezi těmito dvěma nástroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Dosažení cílů ESF+ a přístup k 
jeho zdrojům v členských státech jsou 
stále velmi obtížné, což významně snižuje 
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jeho dopad. Je proto nezbytné dále 
zjednodušit administrativní a 
byrokratickou zátěž a složitost, která brání 
využívání ESF+ v členských státech, 
zejména pro malé a střední podniky a 
místní správní orgány.

Or. it

Pozměňovací návrh 191
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
sociální změny a propagaci inovativních 
řešení, a to i na místní úrovni, 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+
a vyžaduje náležitou koordinaci mezi 
složkou Sociální soudržnost a sociální 
práva a složkou Zaměstnanost a sociální 
inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Elena Gentile

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 

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

zásadní význam zejména vývoj a 
experimentování s inovativními řešeními, 
jakož i zkoušení a hodnocení inovativních 
řešení před jejich rozšířením, a proto si 
zaslouží zvláštní podporu z ESF+.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Verónica Lope Fontagné

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 194
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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 
sociální změny a propagaci inovativních 
řešení je zásadní podpora sociálních 
inovací. Pro účinnost takových politik má 
zásadní význam zejména zkoušení a 
hodnocení inovativních řešení na místní 
úrovni před jejich rozšířením, a proto si 
zaslouží zvláštní podporu z ESF+.
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Or. en

Pozměňovací návrh 195
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) V zájmu plného využití potenciálu 
spolupráce napříč odvětvími a zlepšení 
součinnosti a soudržnosti s ostatními 
politickými oblastmi s cílem dosáhnout 
obecných cílů ESF+ by sport a fyzická 
aktivita měly být využívány jako nástroj v 
rámci akcí ESF+ zaměřených zejména na 
boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, 
zlepšení sociálního začlenění 
marginalizovaných komunit, podporu 
zdraví a prevenci nemocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) V zájmu plného využití potenciálu 
spolupráce napříč odvětvími a zlepšení 
součinnosti a soudržnosti s ostatními 
politickými oblastmi s cílem dosáhnout 
obecných cílů ESF+ by sport a fyzická 
aktivita měly být využívány jako nástroj v 
rámci akcí ESF+ zaměřených zejména na 
boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, 
zlepšení sociálního začlenění 
marginalizovaných skupin, podporu 
zdraví a prevenci nemocí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 197
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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 
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 

(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 
účasti na trhu práce, pracovních podmínek 
a profesního postupu, jakož i ekonomické 
nezávislosti žen, zvyšování vzdělání a 
dovedností a opětovného začlenění obětí 
násilí páchaného na ženách do 
společnosti a na trh práce. Součinnost a 
politická soudržnost s programem Práva a 
hodnoty by měla v tomto ohledu zajistit, že 
ESF+ bude moci zachovat a rozšiřovat 
akce. Komise a členské státy by měly 
zajistit, aby ESF+ v souladu s článkem 10 
SFEU podporoval rovné příležitosti pro 
všechny bez diskriminace, prosazoval 
začleňování osob se zdravotním postižením
a chronickým onemocněním do 
společnosti na rovnoprávném základě s 
ostatními a přispíval k provádění Úmluvy 
Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením, a to mimo 
jiné pokud jde o vzdělávání, práci, 
zaměstnání a dostupnost. 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
dostupnost v souladu s Úmluvou OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
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specifická ustanovení, pokud jde o složku 
ESF+ v rámci sdíleného řízení.

a přechod od ústavní péče do péče 
poskytované na úrovni rodin a komunit, 
zejména pokud jde o osoby, které se 
potýkají s vícenásobnou diskriminací.
Opatření na přechod od péče ústavní k 
péči poskytované na úrovni rodin a 
komunit by měla být prováděna 
prostřednictvím vnitrostátních strategií a 
akčních plánů pro deinstitucionalizaci. 
ESF + by neměl podporovat žádnou 
činnost, která nerespektuje základní práva 
stanovená v Listině základních práv, a 
zejména akce, které přispívají k segregaci
nebo sociálnímu vyloučení nebo k šíření 
genderových stereotypů. 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.

Or. en

Odůvodnění

Podle pokynů OSN o alternativní péči o děti by státy měly zaručit, že pokud je dítě bez 
rodičovské péče nebo mu hrozí její ztráta, „jsou určeny a poskytovány nejvhodnější formy 
alternativní péče za podmínky, že podporují plný a harmonický rozvoj dítěte“. To zahrnuje: 
příbuzenskou péči, pěstounskou péči, rodinnou péči a rezidenční péči, což znamená také péči 
na úrovni komunit.

Pozměňovací návrh 198
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena Gentile, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(28) V souladu s Listinou základních 
práv Evropské unie by členské státy a 
Komise měly zajistit, aby ESF+ přispíval k 
prosazování rovnosti mezi muži a ženami v 
souladu s článkem 8 SFEU, za účelem 
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pro muže a ženy ve všech oblastech včetně 
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.

podpory rovného zacházení a rovných 
příležitostí pro muže a ženy ve všech 
oblastech včetně účasti na trhu práce, 
pracovních podmínek a profesního 
postupu. Genderový aspekt by měl být 
zohledněn i ve všech rozměrech a všech 
fázích plánování a provádění programů. 
Členské státy a Komise by rovněž měly 
zajistit, aby ESF+ v souladu s článkem 10 
SFEU podporoval rovné příležitosti pro 
všechny bez diskriminace na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženství nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku, sexuální 
orientace nebo sexuálních znaků,
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, a to mimo jiné 
pokud jde o vzdělávání, práci, zaměstnání 
a dostupnost. 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 ústavní péče do péče 
poskytované na úrovni rodin a komunit, 
zejména pokud jde o osoby, které se 
potýkají s vícenásobnou diskriminací a s 
diskriminací z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám. 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 Sociální soudržnost a sociální 
práva.

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Verónica Lope Fontagné

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 
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.

(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 
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, a to i 
pokud jde o vzdělávání, odbornou 
přípravu a zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením a dostupnost pro 
tyto osoby. 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 
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specifická ustanovení, pokud jde o složku 
ESF+ v rámci sdíleného řízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
Marian Harkin, Martina Anderson

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 
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 

(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 
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, a to mimo 
jiné pokud jde o vzdělávání, práci, 
zaměstnávání a všeobecnou dostupnost.
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 
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na vnitrostátní úrovni s některými 
výjimkami, pro něž je nutné určit 
specifická ustanovení, pokud jde o složku 
ESF+ v rámci sdíleného řízení.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Rosa Estaràs Ferragut

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 
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 

(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 
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, a to mimo 
jiné pokud jde o vzdělávání, práci, 
zaměstnávání a všeobecnou dostupnost.
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.
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Elisabeth Morin-Chartier

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 
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, 

(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 
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, 
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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.

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 v souladu 
s Listinou základních práv Evropské unie 
a 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Verónica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) ESF+ by měl podporovat opatření 
zaměřená na ochranu a podporu práv 
dítěte a na zajištění rovných příležitostí, 
opatření, která umožní dětem rozvíjet 
dovednosti, jež potřebují k tomu, aby se 
staly aktivními členy společnosti, zvýší 
jejich šance na vstup na trh práce a 
ukončí začarovaný kruh chudoby a 
sociálního vyloučení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 204
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
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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) S finanční podporou z ESF+ i z 
jiných zdrojů by mělo být možné 
uskutečnit sociální experimentování 
s proveditelnými nápady v širším měřítku 
nebo v jiných kontextech.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

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. S 
finanční podporou z ESF+ nebo v 
kombinaci s jinými zdroji by mělo být 
možné a podporované zkoušení nápadů 
na místní úrovni a následně uskutečnění 
proveditelných nápadů v širším měřítku 
nebo v jiných kontextech v různých 
regionech nebo členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Elena Gentile

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
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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. S 
finanční podporou z ESF+ i z jiných zdrojů 
by mělo být možné případně uskutečnit 
proveditelné nápady v širším měřítku nebo 
v jiných kontextech.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) ESF+ obsahuje ustanovení 
směřující k dosažení volného pohybu 
pracovníků na nediskriminačním základě
tak, že zajistí úzkou vzájemnou spolupráci 
mezi ústředními službami zaměstnanosti 
členských států navzájem a s Komisí.
Evropská síť služeb zaměstnanosti by měla 
podporovat lepší fungování trhů práce 
usnadněním přeshraniční mobility 
pracovníků a zvýšením transparentnosti 
informací na trzích práce. Oblast 
působnosti ESF+ rovněž zahrnuje rozvoj a 
podporu cílených programů mobility s 
cílem obsadit volná pracovní místa, kde 
byly zjištěny nedostatky na trhu práce.

(32) ESF+ obsahuje ustanovení 
směřující k dosažení volného pohybu 
pracovníků za vysoce kvalitních sociálních 
podmínek a na nediskriminačním základě. 
Veřejné služby zaměstnanosti členských 
států, sociální partneři a Komise by měli 
úzce spolupracovat. Evropská síť služeb 
zaměstnanosti by měla ve spolupráci se 
sociálními partnery podporovat vysoce 
kvalitní sociální podmínky a snadný 
přístup k informacím pro mobilní 
pracovníky. Oblast působnosti ESF+ 
rovněž zahrnuje rozvoj a podporu cílených 
programů mobility s cílem obsadit vysoce 
kvalitní volná pracovní místa, kde byly 
zjištěny nedostatky na trhu práce.
Působnost ESF+ se dále vztahuje na 
přeshraniční partnerství mezi 
regionálními veřejnými službami 
zaměstnanosti a sociálními partnery a 
jejich činnostmi na podporu dobrovolné a 
spravedlivé mobility, jakož i na 
transparentnost a integraci 
přeshraničních trhů práce 
prostřednictvím informací, poradenství a 
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umisťování. V mnoha pohraničních 
regionech hrají důležitou roli při rozvoji 
skutečného evropského trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) ESF+ obsahuje ustanovení 
směřující k dosažení volného pohybu 
pracovníků na nediskriminačním základě
tak, že zajistí úzkou vzájemnou spolupráci 
mezi ústředními službami zaměstnanosti 
členských států navzájem a s Komisí.
Evropská síť služeb zaměstnanosti by měla 
podporovat lepší fungování trhů práce 
usnadněním přeshraniční mobility
pracovníků a zvýšením transparentnosti 
informací na trzích práce. Oblast 
působnosti ESF+ rovněž zahrnuje rozvoj a 
podporu cílených programů mobility s 
cílem obsadit volná pracovní místa, kde 
byly zjištěny nedostatky na trhu práce.

(32) ESF+ obsahuje ustanovení 
směřující k dosažení volného pohybu 
pracovníků na nediskriminačním základě. 
Veřejné služby zaměstnanosti členských 
států, sociální partneři a Komise by měli 
úzce spolupracovat. Evropská síť služeb 
zaměstnanosti by měla při současném 
zapojení sociálních partnerů a 
příslušných organizací občanské 
společnosti podporovat lepší fungování 
trhů práce usnadněním přeshraniční 
mobility pracovníků za spravedlivých 
podmínek, zvýšením transparentnosti 
informací – při rozčlenění údajů podle 
pohlaví – na trzích práce a větším 
uznáváním dovedností. Oblast působnosti 
ESF+ rovněž zahrnuje rozvoj a podporu 
cílených programů mobility s cílem obsadit 
volná pracovní místa, kde byly zjištěny 
nedostatky na trhu práce. Působnost ESF+ 
se dále vztahuje na přeshraniční 
partnerství mezi regionálními veřejnými 
službami zaměstnanosti a sociálními 
partnery a jejich činnostmi na podporu 
dobrovolné a spravedlivé mobility, jakož i 
na transparentnost a integraci 
přeshraničních trhů práce 
prostřednictvím informací, poradenství a 
umisťování. V mnoha pohraničních 
regionech hrají důležitou roli při rozvoji 
skutečného evropského trhu práce.
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Or. en

Pozměňovací návrh 209
Michael Detjen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) ESF+ obsahuje ustanovení 
směřující k dosažení volného pohybu 
pracovníků na nediskriminačním základě
tak, že zajistí úzkou vzájemnou spolupráci 
mezi ústředními službami zaměstnanosti 
členských států navzájem a s Komisí.
Evropská síť služeb zaměstnanosti by měla 
podporovat lepší fungování trhů práce 
usnadněním přeshraniční mobility 
pracovníků a zvýšením transparentnosti 
informací na trzích práce. Oblast 
působnosti ESF+ rovněž zahrnuje rozvoj a 
podporu cílených programů mobility s 
cílem obsadit volná pracovní místa, kde 
byly zjištěny nedostatky na trhu práce.

(32) ESF+ obsahuje ustanovení 
směřující k dosažení volného pohybu 
pracovníků na nediskriminačním základě. 
Ústřední služby zaměstnanosti členských 
států, sociální partneři a Komise by měli 
úzce spolupracovat. Evropská síť služeb 
zaměstnanosti by měla při zapojení 
sociálních partnerů podporovat lepší 
fungování trhů práce usnadněním 
přeshraniční mobility pracovníků za 
spravedlivých podmínek a zvýšením 
transparentnosti informací na trzích práce.
Oblast působnosti ESF+ rovněž zahrnuje 
rozvoj a podporu cílených programů 
mobility s cílem obsadit vysoce kvalitní
volná pracovní místa, kde byly zjištěny 
nedostatky na trhu práce. ESF+ se také 
vztahuje na přeshraniční partnerství mezi 
regionálními veřejnými službami 
zaměstnanosti a sociálními partnery a na 
činnosti vykonané v souvislosti s těmito 
partnerstvími na podporu dobrovolné a 
spravedlivé mobility, jakož i na 
transparentnost a integraci 
přeshraničních trhů práce 
prostřednictvím informací, poradenství a 
služeb zaměstnanosti. V mnoha 
pohraničních regionech hrají tato 
partnerství důležitou roli při rozvoji 
skutečného evropského trhu práce.

Or. de

Pozměňovací návrh 210
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
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Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) ESF+ obsahuje ustanovení 
směřující k dosažení volného pohybu 
pracovníků na nediskriminačním základě 
tak, že zajistí úzkou vzájemnou spolupráci 
mezi ústředními službami zaměstnanosti 
členských států navzájem a s Komisí.
Evropská síť služeb zaměstnanosti by měla 
podporovat lepší fungování trhů práce 
usnadněním přeshraniční mobility 
pracovníků a zvýšením transparentnosti 
informací na trzích práce. Oblast 
působnosti ESF+ rovněž zahrnuje rozvoj a 
podporu cílených programů mobility s 
cílem obsadit volná pracovní místa, kde 
byly zjištěny nedostatky na trhu práce.

(32) ESF+ obsahuje ustanovení 
směřující k dosažení volného pohybu 
pracovníků na nediskriminačním základě 
tak, že zajistí úzkou vzájemnou spolupráci 
mezi veřejnými službami zaměstnanosti 
členských států, Komisí a sociálními 
partnery. Evropská síť služeb 
zaměstnanosti by měla při zapojení 
sociálních partnerů podporovat lepší 
fungování trhů práce usnadněním 
přeshraniční mobility pracovníků za 
spravedlivých podmínek a zvýšením 
transparentnosti informací na trzích práce.
Oblast působnosti ESF+ rovněž zahrnuje 
rozvoj a podporu cílených programů 
mobility s cílem obsadit vysoce kvalitní
volná pracovní místa, kde byly zjištěny 
nedostatky na trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) ESF+ se vztahuje na přeshraniční 
partnerství mezi regionálními veřejnými 
službami zaměstnanosti a sociálními 
partnery a jejich činnostmi na podporu 
dobrovolné a spravedlivé mobility, jakož i 
na transparentnost a integraci 
přeshraničních trhů práce 
prostřednictvím informací, poradenství a 
umisťování. V mnoha pohraničních 
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regionech hrají důležitou roli při rozvoji 
skutečného evropského trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
sociální investice a dovednosti fondu 
InvestEU.

(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 zvýšení nabídky a 
přístupu k financování a podpoře služeb
pro sociální podniky, aby byly uspokojeny 
potřeby těch, kteří to nejvíce potřebují, 
zejména potřeby nezaměstnaných, žen a
osob ve zranitelných situacích, které si 
chtějí založit nebo rozšířit mikropodnik.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Nedostatečný přístup k finančním 
prostředkům pro mikropodniky, sociální 

(33) Nedostatečný přístup k finančním 
prostředkům pro mikropodniky, sociální 
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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 
sociální investice a dovednosti fondu 
InvestEU.

ekonomiku a sociální podniky je jednou z 
hlavních překážek při vytváření podniků, 
zejména u osob nejvíce vzdálených od trhu 
práce. Je k dispozici vhodné financování, 
například prostřednictvím Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Evropského 
programu pro sociální změny a inovace. V 
této souvislosti je důležité efektivně 
využívat rozpočtové prostředky a musí být 
usnadněn přístup k finančním 
prostředkům EU. 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, s cílem
založit nebo rozšířit mikropodnik. Tento cíl 
bude plněn rovněž prostřednictvím 
finančních nástrojů a rozpočtové záruky 
v rámci okna pro sociální investice 
a dovednosti fondu InvestEU.

Or. de

Pozměňovací návrh 214
Elena Gentile

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 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Verónica Lope Fontagné

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 
sociální investice a dovednosti fondu 
InvestEU.

(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 podniky sociální
ekonomiky, 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 sociální investice a dovednosti fondu 
InvestEU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 216
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) V této souvislosti vyzývá Komisi, 
aby zavedla na úrovni Unie „pečeť kvality 
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evropského sociálního hospodářství“ pro 
sociální a solidární podniky s jasnými 
kritérii, s cílem zdůraznit zvláštnosti 
těchto podniků a jejich sociální dopad, 
zvýšit jejich viditelnost a vytvořit investiční 
pobídky, snadnit přístup k finančním 
prostředkům a k vnitřnímu trhu pro ty, 
kteří chtějí rozšiřovat svou činnost na 
vnitrostátní úrovni či do jiných členských 
států, přičemž je zároveň zapotřebí 
respektovat různé právní formy a rámcové 
podmínky v tomto odvětví a v členských 
státech.

Or. de

Pozměňovací návrh 217
Elena Gentile

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Při dosahování několika cílů ESF+ 
mohou hrát klíčovou roli účastníci trhu se 
sociálními investicemi včetně 
dobročinných organizací, neboť nabízejí 
jak financování, tak inovativní a doplňkové 
přístupy v boji se sociálním vyloučením, 
chudobou a snížením nezaměstnanosti a 
přispívají k cílům OSN pro udržitelný 
rozvoj. Dobrodinci, jako jsou nadace a 
dárci, by proto měli být zapojeni do 
vhodných činností ESF+, a to zejména 
činností, jejichž cílem je rozvíjet 
ekosystém trhu se sociálními investicemi.

(34) Při plnění několika cílů ESF+ 
mohou hrát podpůrnou roli účastníci trhu 
se sociálními investicemi včetně 
dobročinných organizací, neboť nabízejí 
jak financování, tak inovativní a doplňkové 
přístupy v boji se sociálním vyloučením, 
chudobou a snížením nezaměstnanosti a 
přispívají k cílům OSN pro udržitelný 
rozvoj. Dobrodinci, jako jsou nadace a 
dárci, by proto měli být zapojeni do 
vhodných činností ESF+.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Při dosahování několika cílů ESF+ 
mohou hrát klíčovou roli účastníci trhu se 
sociálními investicemi včetně 
dobročinných organizací, neboť nabízejí 
jak financování, tak inovativní a doplňkové 
přístupy v boji se sociálním vyloučením, 
chudobou a snížením nezaměstnanosti a 
přispívají k cílům OSN pro udržitelný 
rozvoj. Dobrodinci, jako jsou nadace a 
dárci, by proto měli být zapojeni do 
vhodných činností ESF+, a to zejména 
činností, jejichž cílem je rozvíjet ekosystém 
trhu se sociálními investicemi.

(34) Při dosahování několika cílů ESF+ 
mohou hrát klíčovou roli sociální investoři
včetně dobročinných organizací, neboť 
nabízejí jak financování, tak inovativní a 
doplňkové přístupy v boji se sociálním 
vyloučením, chudobou a snížením 
nezaměstnanosti a přispívají k cílům OSN 
pro udržitelný rozvoj. Dobrodinci, jako 
jsou nadace a dárci, by proto měli být 
zapojeni do vhodných činností ESF+, a to 
zejména činností, jejichž cílem je
podporovat sociální investice.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Na podporu iniciativ EU s cílem 
sblížit více evropské občany a Evropskou 
unii je společně s jízdenkou Interrail pro 
mladé lidi zapotřebí financovat další 
opatření: „Evropská jízdenka za 99 eur“ 
určená pro leteckou, železniční nebo 
autobusovou dopravu, s níž by každý 
občan mohl za dostupnou cenu z každého 
místa Evropy navštívit orgány EU 
v Bruselu – Evropskou komisi, Evropský 
parlament, Evropskou radu –, a také 
příslušná stálá vnitrostátní zastoupení a 
Evropský parlament ve Štrasburku. Musí 
být předložen předem stanovený doklad 
o účasti na příslušné informační události.

Or. de
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Pozměňovací návrh 220
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Významnou přidanou hodnotu 
představuje nadnárodní spolupráce, a 
proto by měla být podporována všemi 
členskými státy s výjimkou řádně 
odůvodněných případů, kdy je třeba 
zohlednit zásadu proporcionality. Je 
rovněž nezbytné posílit úlohu Komise při 
usnadňování výměny zkušeností a 
koordinaci provádění příslušných 
iniciativ.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Významnou přidanou hodnotu 
představuje nadnárodní spolupráce, a 
proto by měla být podporována všemi 
členskými státy s výjimkou řádně 
odůvodněných případů, kdy je třeba 
zohlednit zásadu proporcionality. Je 
rovněž nezbytné posílit úlohu Komise při 
usnadňování výměny zkušeností a 
koordinaci provádění příslušných 
iniciativ.

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
Marian Harkin, Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Významnou přidanou hodnotu 
představuje nadnárodní spolupráce. Proto 
by měla být podporována všemi členskými 
státy s výjimkou řádně odůvodněných 
případů, kdy je třeba zohlednit zásadu 
proporcionality. Je rovněž nezbytné posílit 
úlohu Komise při usnadňování výměny 
zkušeností a koordinaci provádění 
příslušných iniciativ.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Ulrike Trebesius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle 
Organizace spojených národů pro 
udržitelný rozvoj bude toto nařízení 
přispívat k začleňování oblasti klimatu do 
politik Unie a k dosahování obecného cíle 
vyčlenit 25 % výdajů EU na podporu cílů 
v oblasti klimatu. Příslušné akce budou 
identifikovány během přípravy a provádění 
a budou přehodnoceny v rámci hodnocení 
v polovině období.

(46) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle 
Organizace spojených národů pro 
udržitelný rozvoj bude toto nařízení 
přispívat k začleňování oblasti klimatu do 
politik Unie. Příslušné akce budou 
identifikovány během přípravy a provádění 
a budou přehodnoceny v rámci hodnocení 
v polovině období.

Or. en
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Pozměňovací návrh 224
Edouard Martin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle 
Organizace spojených národů pro 
udržitelný rozvoj bude toto nařízení 
přispívat k začleňování oblasti klimatu do 
politik Unie a k dosahování obecného cíle 
vyčlenit 25 % výdajů EU na podporu cílů v 
oblasti klimatu. Příslušné akce budou 
identifikovány během přípravy a provádění 
a budou přehodnoceny v rámci hodnocení 
v polovině období.

(46) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle 
Organizace spojených národů pro 
udržitelný rozvoj bude toto nařízení 
přispívat k začleňování oblasti klimatu do 
politik Unie, aby byl zajištěn sociálně 
přijatelný a spravedlivý přechod 
k udržitelnému nízkouhlíkovému 
hospodářství, a k dosahování obecného 
cíle vyčlenit 30 % výdajů EU na podporu 
cílů v oblasti klimatu. Příslušné akce budou 
identifikovány během přípravy a provádění 
a budou přehodnoceny v rámci hodnocení 
v polovině období.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle 
Organizace spojených národů pro 
udržitelný rozvoj bude toto nařízení 
přispívat k začleňování oblasti klimatu do 
politik Unie a k dosahování obecného cíle 
vyčlenit 25 % výdajů EU na podporu cílů v 
oblasti klimatu. Příslušné akce budou 
identifikovány během přípravy a provádění 
a budou přehodnoceny v rámci hodnocení 
v polovině období.

(46) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle 
Organizace spojených národů pro 
udržitelný rozvoj bude toto nařízení 
přispívat k začleňování oblasti klimatu do 
politik Unie, aby byl zajištěn sociálně 
přijatelný a spravedlivý přechod 
k udržitelnému nízkouhlíkovému 
hospodářství, a k dosahování obecného 
cíle vyčlenit 25 % výdajů EU na podporu 
cílů v oblasti klimatu. Příslušné akce budou 
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identifikovány během přípravy a provádění 
a budou přehodnoceny v rámci hodnocení 
v polovině období.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle 
Organizace spojených národů pro 
udržitelný rozvoj bude toto nařízení 
přispívat k začleňování oblasti klimatu do 
politik Unie a k dosahování obecného cíle 
vyčlenit 25 % výdajů EU na podporu cílů v 
oblasti klimatu. Příslušné akce budou 
identifikovány během přípravy a provádění 
a budou přehodnoceny v rámci hodnocení 
v polovině období.

(46) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu a význam spravedlivého 
přechodu v souladu se závazkem Unie 
provádět Pařížskou dohodu a cíle 
Organizace spojených národů pro 
udržitelný rozvoj bude toto nařízení 
přispívat k začleňování oblasti klimatu do 
politik Unie a k dosahování obecného cíle 
vyčlenit 25 % výdajů EU na podporu cílů v 
oblasti klimatu. Příslušné akce budou 
identifikovány během přípravy a provádění 
a budou přehodnoceny v rámci hodnocení 
v polovině období.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Geoffroy Didier, Anne Sander, Jérôme 
Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Podle článku [94 rozhodnutí Rady 
2013/755/EU19] jsou osoby a subjekty 
usazené v zámořských zemích a územích 
způsobilé k financování, které podléhá 
pravidlům a cílům složek Zaměstnanost a 

(47) Podle článku [94 rozhodnutí Rady 
2013/755/EU19] jsou osoby a subjekty 
usazené v zámořských zemích a územích 
způsobilé k financování, které podléhá 
pravidlům a cílům složek Zaměstnanost a 



AM\1164117CS.docx 147/149 PE626.995v02-00

CS

sociální inovace a Zdraví a možným 
ujednáním platným pro členský stát, se 
kterým jsou dotčené zámořské země a 
území spojeny.

sociální inovace a Zdraví a možným 
ujednáním platným pro členský stát, se 
kterým jsou dotčené zámořské země a 
území spojeny. Program bude muset 
umožnit zvláštní omezení pro osoby a 
subjekty na těchto územích, aby byl 
zajištěn řádný přístup k těmto složkám.

__________________ __________________

19 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 
25. listopadu 2013 o přidružení 
zámořských zemí a území k Evropské unii 
(„rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. 
věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

19 Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 
25. listopadu 2013 o přidružení 
zámořských zemí a území k Evropské unii 
(„rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. 
věst. L 344, 19.12.2013, s. 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50a) Vzhledem k rozdílné úrovni 
rozvoje v regionech a rozdílné sociální 
realitě v celé Evropě by měla být míra 
flexibility ESF+ dostatečná pro 
zohlednění regionálních a územních 
zvláštností.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50b) Investice spolufinancované z 
ESF+, zejména pokud jde o opatření 
zaměřená na sociální začlenění, by měly 
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být vyňaty z výpočtu schodku a dluhu, aby 
se zlepšila investiční kapacita členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým 
je zlepšení účinnosti trhů práce a podpora 
přístupu ke kvalitnímu zaměstnání, 
zlepšení dostupnosti a kvality vzdělávání 
a odborné přípravy, podpora sociálního 
začleňování a zdraví a snižování chudoby, 
jakož i opatření v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví, nemůže být dosaženo uspokojivě 
členskými státy, ale spíše jich může být 
lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je pro dosažení
tohoto cíle nezbytné.

(51) Jelikož cílů tohoto nařízení v rámci 
složky Sociální soudržnost a sociální 
práva, kterými jsou zlepšení účinnosti a 
spravedlnosti trhů práce a podpora přístupu 
ke kvalitnímu zaměstnání, zlepšení 
dostupnosti a kvality vzdělávání a odborné 
přípravy, podpora sociálního začleňování 
a zdraví a vymýcení chudoby, jakož i cílů
v rámci složky Zaměstnanost a sociální 
inovace a složky Zdraví, nemůže být 
dosaženo uspokojivě členskými státy, ale 
spíše jich může být lépe dosaženo 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým 
je zlepšení účinnosti trhů práce a podpora 
přístupu ke kvalitnímu zaměstnání, 
zlepšení dostupnosti a kvality vzdělávání a
odborné přípravy, podpora sociálního 
začleňování a zdraví a snižování chudoby, 
jakož i opatření v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví, nemůže být dosaženo uspokojivě 
členskými státy, ale spíše jich může být 
lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec nezbytný pro dosažení 
tohoto cíle.

(51) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým 
je zlepšení účinnosti trhů práce a podpora 
přístupu ke kvalitnímu zaměstnání, 
zlepšení dostupnosti a kvality vzdělávání,
odborné přípravy a péče, podpora 
sociálního začleňování, rovných 
příležitostí a zdraví a snižování chudoby, 
jakož i opatření v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví, nemůže být dosaženo uspokojivě 
členskými státy, ale spíše jich může být 
lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec nezbytný pro dosažení 
tohoto cíle.

Or. en
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