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Pozmeňujúci návrh 20
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Dohovor OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím, ktorého 
zmluvnou stranou je Európska únia a 
všetky jej členské štáty,

Or. en

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

Návrh nariadenia
Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Dohovor OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím, ktorého 
zmluvnou stranou je EÚ a všetky jej 
členské štáty,

Or. en

Odôvodnenie

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím musí byť zahrnutý do právneho základu 
ESF+, keďže ho ratifikovala EÚ a všetky jej členské štáty.

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Citácia 5 a (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Medziinštitucionálne 
vyhlásenie Európskeho piliera sociálnych 
práv (2017/C 428/09),

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Citácia 5 b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Dohovor Organizácie 
Spojených národov o právach osôb so 
zdravotným postihnutím,

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Citácia 5 c (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Chartu základných práv 
Európskej únie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
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Javi López, Elena Gentile, Maria João Rodrigues

Návrh nariadenia
Citácia 5 d (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Európsky dohovor o 
ľudských právach,

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) Podľa článku 3 Zmluvy o EÚ sa 
Únia pri vytváraní vnútorného trhu 
usiluje o sociálne trhové hospodárstvo s 
vysokou konkurencieschopnosťou, ktoré 
je zamerané na dosiahnutie plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku,
podporuje rovnosť medzi ženami a 
mužmi, solidaritu medzi generáciami a 
ochranu práv dieťaťa a bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii. V 
súlade s článkom 9 ZFEÚ Únia pri 
vymedzovaní a vykonávaní svojich politík 
a činností prihliada na požiadavky 
spojené okrem iného s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, zárukou 
primeranej sociálnej ochrany, bojom proti 
sociálnemu vylúčeniu a s vysokou 
úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a 
ochrany ľudského zdravia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Európsky parlament, Rada a 
Komisia 17. novembra 2017 spoločne 
vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, 
ktorý predstavuje reakciu na sociálne 
výzvy v Európe. Dvadsať kľúčových zásad 
piliera je rozdelených do troch kategórií: 
rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; 
spravodlivé pracovné podmienky; sociálna 
ochrana a začlenenie. Akcie v rámci 
Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej 
len „ESF+“) by sa mali riadiť dvadsiatimi 
zásadami Európskeho piliera sociálnych 
práv. S cieľom prispieť k vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv by sa z 
ESF+ mali podporovať investície do ľudí a 
systémov v oblastiach politiky, a to 
zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne 
začlenenie, v záujme posilnenia 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti v súlade s článkom 174 ZFEÚ.

(1) Európsky parlament, Rada a 
Komisia 17. novembra 2017 spoločne 
vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, 
ktorý predstavuje reakciu na sociálne 
výzvy v Európe. Európsky pilier 
sociálnych práv stanovuje pre členské 
štáty povinnosti týkajúce sa sociálnej 
ochrany, sociálneho začlenenia, 
dôstojných pracovných podmienok, 
rovnakých príležitostí a prístupu na trh 
práce. Dvadsať kľúčových zásad piliera je 
rozdelených do troch kategórií: rovnosť 
príležitostí a prístup na trh práce; 
spravodlivé pracovné podmienky; sociálna 
ochrana a začlenenie. Akcie v rámci 
Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej 
len „ESF+“) by sa mali riadiť dvadsiatimi 
zásadami Európskeho piliera sociálnych 
práv. S cieľom prispieť k vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv by sa z 
ESF+ mali podporovať investície do ľudí a 
systémov v oblastiach politiky, a to 
zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne 
začlenenie, v záujme posilnenia 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti v súlade s článkom 174 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Európsky parlament, Rada a (1) Európsky parlament, Rada a 
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Komisia 17. novembra 2017 spoločne 
vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, 
ktorý predstavuje reakciu na sociálne 
výzvy v Európe. Dvadsať kľúčových zásad 
piliera je rozdelených do troch kategórií: 
rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; 
spravodlivé pracovné podmienky; sociálna 
ochrana a začlenenie. Akcie v rámci 
Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej 
len „ESF+“) by sa mali riadiť dvadsiatimi 
zásadami Európskeho piliera sociálnych 
práv. S cieľom prispieť k vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv by sa z 
ESF+ mali podporovať investície do ľudí a 
systémov v oblastiach politiky, a to 
zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne 
začlenenie, v záujme posilnenia 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti v súlade s článkom 174 ZFEÚ.

Komisia 17. novembra 2017 spoločne 
vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, 
ktorý predstavuje reakciu na sociálne 
výzvy v Európe. Európsky pilier 
sociálnych práv je vyhlásením politického 
zámeru, ale nie právnym rámcom. Na 
dosiahnutie cieľov Európskeho piliera 
sociálnych práv musia byť ciele 
Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej 
len „ESF+“) založené na právnom 
základe súčasného acquis EÚ a nemôžu 
ho prekročiť. Dvadsať kľúčových zásad 
piliera je rozdelených do troch kategórií: 
rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; 
spravodlivé pracovné podmienky; sociálna 
ochrana a začlenenie. Akcie v rámci ESF+ 
by sa mali riadiť dvadsiatimi zásadami 
Európskeho piliera sociálnych práv. S 
cieľom prispieť k vykonávaniu Európskeho 
piliera sociálnych práv by sa z ESF+ mali 
podporovať investície do ľudí a systémov v 
oblastiach politiky, a to zamestnanosť, 
vzdelávanie a sociálne začlenenie, v 
záujme posilnenia hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti v súlade s 
článkom 174 ZFEÚ pri rešpektovaní zásad 
subsidiarity a proporcionality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Európsky parlament, Rada a 
Komisia 17. novembra 2017 spoločne 
vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, 
ktorý predstavuje reakciu na sociálne 
výzvy v Európe. Dvadsať kľúčových zásad 
piliera je rozdelených do troch kategórií: 
rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; 
spravodlivé pracovné podmienky; sociálna 
ochrana a začlenenie. Akcie v rámci 

(1) Európsky parlament, Rada a 
Komisia 17. novembra 2017 spoločne 
vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, 
ktorý predstavuje reakciu na sociálne 
výzvy v Európe. Dvadsať kľúčových zásad 
piliera je rozdelených do troch kategórií: 
rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; 
spravodlivé pracovné podmienky; sociálna 
ochrana a začlenenie. Akcie v rámci 
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Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej 
len „ESF+“) by sa mali riadiť dvadsiatimi 
zásadami Európskeho piliera sociálnych 
práv. S cieľom prispieť k vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv by sa z 
ESF+ mali podporovať investície do ľudí a 
systémov v oblastiach politiky, a to 
zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne 
začlenenie, v záujme posilnenia 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti v súlade s článkom 174 ZFEÚ.

Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej 
len „ESF+“) by sa mali riadiť dvadsiatimi 
zásadami Európskeho piliera sociálnych 
práv. S cieľom prispieť k vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv by sa z 
ESF+ mali podporovať investície do ľudí a 
systémov v oblastiach politiky, a to 
zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne 
začlenenie, v záujme posilnenia 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti v súlade s článkom 174 ZFEÚ. 
Všetky akcie v rámci ESF+ by mali 
dodržiavať Chartu základných práv 
Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Verónica Lope Fontagné

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Európsky parlament, Rada a 
Komisia 17. novembra 2017 spoločne 
vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, 
ktorý predstavuje reakciu na sociálne 
výzvy v Európe. Dvadsať kľúčových zásad 
piliera je rozdelených do troch kategórií: 
rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; 
spravodlivé pracovné podmienky; sociálna 
ochrana a začlenenie. Akcie v rámci 
Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej 
len „ESF+“) by sa mali riadiť dvadsiatimi 
zásadami Európskeho piliera sociálnych 
práv. S cieľom prispieť k vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv by sa z 
ESF+ mali podporovať investície do ľudí a 
systémov v oblastiach politiky, a to 
zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne 
začlenenie, v záujme posilnenia 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti v súlade s článkom 174 ZFEÚ.

(1) Európsky parlament, Rada a 
Komisia 17. novembra 2017 spoločne 
vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, 
ktorý predstavuje reakciu na sociálne 
výzvy v Európe. Dvadsať kľúčových zásad 
piliera je rozdelených do troch kategórií: 
rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; 
spravodlivé pracovné podmienky; sociálna 
ochrana a začlenenie. Akcie v rámci 
Európskeho sociálneho fondu plus (ďalej 
len „ESF+“) by sa mali riadiť dvadsiatimi 
zásadami Európskeho piliera sociálnych 
práv. S cieľom prispieť k vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv by sa z 
ESF+ mali podporovať investície do ľudí a 
systémov v oblastiach politiky, a to 
zamestnanosť, vzdelávanie a sociálne 
začlenenie, v záujme posilnenia 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti v súlade s článkami 174 a 175
ZFEÚ.
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na úrovni Únie slúži európsky 
semester pre koordináciu hospodárskych 
politík ako rámec na identifikáciu 
národných reformných priorít a 
monitorovanie ich vykonávania. Členské 
štáty si na podporu týchto reformných 
priorít vypracúvajú svoje vlastné národné 
viacročné investičné stratégie. Uvedené 
stratégie by sa mali predložiť spolu s 
národnými programami reforiem a mali 
by slúžiť na načrtnutie a koordináciu 
prioritných investičných projektov, na 
ktoré sa má poskytnúť podpora 
z národných finančných prostriedkov 
alebo finančných prostriedkov Únie. 
Zároveň by sa ich prostredníctvom malo 
zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky 
Únie využívali koherentným spôsobom a 
aby sa maximalizovala pridaná hodnota 
finančnej podpory, ktorá sa má získať 
najmä z programov financovaných Úniou 
v rámci Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho 
sociálneho fondu plus, Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu, 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka, európskeho nástroja 
stabilizácie investícií a prípadne fondu 
InvestEU.

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Európsky semester podporuje neprehľadný model riadenia, ktorý je úplne netransparentný, 
nedemokratický a nezohľadňuje zásadu subsidiarity.
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Pozmeňujúci návrh 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na úrovni Únie slúži európsky 
semester pre koordináciu hospodárskych 
politík ako rámec na identifikáciu 
národných reformných priorít a 
monitorovanie ich vykonávania. Členské 
štáty si na podporu týchto reformných 
priorít vypracúvajú svoje vlastné národné 
viacročné investičné stratégie. Uvedené 
stratégie by sa mali predložiť spolu s 
národnými programami reforiem a mali 
by slúžiť na načrtnutie a koordináciu 
prioritných investičných projektov, na 
ktoré sa má poskytnúť podpora 
z národných finančných prostriedkov 
alebo finančných prostriedkov Únie.
Zároveň by sa ich prostredníctvom malo 
zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky 
Únie využívali koherentným spôsobom a 
aby sa maximalizovala pridaná hodnota 
finančnej podpory, ktorá sa má získať 
najmä z programov financovaných Úniou v 
rámci Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho 
sociálneho fondu plus, Európskeho
námorného a rybárskeho fondu, 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka, európskeho nástroja 
stabilizácie investícií a prípadne fondu 
InvestEU.

(2) V článku 151 ZFEÚ a v rámci 
práv zakotvených v revidovanej Európskej 
sociálnej charte (ETS č. 163) sa na úrovni 
Únie stanovuje rámec pre stratégie Únie a 
členských štátov, ktorými sa implementuje 
ESF+. Zároveň by sa ich prostredníctvom 
malo zabezpečiť, aby sa finančné 
prostriedky Únie využívali koherentným 
spôsobom a aby sa maximalizovala 
sociálna hodnota finančnej podpory, ktorá 
sa má získať najmä z programov 
financovaných Úniou v rámci Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho 
fondu, Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu a prípadne Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na úrovni Únie slúži európsky 
semester pre koordináciu hospodárskych 
politík ako rámec na identifikáciu 
národných reformných priorít a 
monitorovanie ich vykonávania. Členské 
štáty si na podporu týchto reformných 
priorít vypracúvajú svoje vlastné národné 
viacročné investičné stratégie. Uvedené 
stratégie by sa mali predložiť spolu s 
národnými programami reforiem a mali by 
slúžiť na načrtnutie a koordináciu 
prioritných investičných projektov, na 
ktoré sa má poskytnúť podpora 
z národných finančných prostriedkov alebo 
finančných prostriedkov Únie. Zároveň by 
sa ich prostredníctvom malo zabezpečiť, 
aby sa finančné prostriedky Únie využívali 
koherentným spôsobom a aby sa 
maximalizovala pridaná hodnota finančnej 
podpory, ktorá sa má získať najmä z 
programov financovaných Úniou v rámci 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho 
fondu plus, Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu, Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, európskeho nástroja stabilizácie 
investícií a prípadne fondu InvestEU.

(2) Na úrovni Únie slúži európsky 
semester pre koordináciu hospodárskych 
politík ako rámec na identifikáciu 
národných reformných priorít a 
monitorovanie ich vykonávania. Členské 
štáty si na podporu týchto reformných 
priorít vypracúvajú svoje vlastné národné 
viacročné investičné stratégie. Uvedené 
stratégie by sa mali rozvíjať v rámci 
partnerstiev medzi vnútroštátnymi, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi, mali 
by zahŕňať rodové hľadisko, mali by sa 
predložiť spolu s národnými programami 
reforiem a mali by slúžiť na načrtnutie a 
koordináciu prioritných investičných 
projektov, na ktoré sa má poskytnúť 
podpora z národných finančných 
prostriedkov alebo finančných prostriedkov 
Únie. Zároveň by sa ich prostredníctvom 
malo zabezpečiť, aby sa finančné 
prostriedky Únie využívali koherentným 
spôsobom a aby sa maximalizovala pridaná 
hodnota finančnej podpory, ktorá sa má 
získať najmä z programov financovaných 
Úniou v rámci Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, 
Európskeho sociálneho fondu plus, 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu, Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka, európskeho 
nástroja stabilizácie investícií a prípadne 
fondu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Javi López

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na úrovni Únie slúži európsky 
semester pre koordináciu hospodárskych 
politík ako rámec na identifikáciu 
národných reformných priorít a 
monitorovanie ich vykonávania. Členské 
štáty si na podporu týchto reformných 
priorít vypracúvajú svoje vlastné národné 
viacročné investičné stratégie. Uvedené 
stratégie by sa mali predložiť spolu s 
národnými programami reforiem a mali by 
slúžiť na načrtnutie a koordináciu 
prioritných investičných projektov, na 
ktoré sa má poskytnúť podpora 
z národných finančných prostriedkov alebo 
finančných prostriedkov Únie. Zároveň by 
sa ich prostredníctvom malo zabezpečiť, 
aby sa finančné prostriedky Únie využívali 
koherentným spôsobom a aby sa 
maximalizovala pridaná hodnota finančnej 
podpory, ktorá sa má získať najmä z 
programov financovaných Úniou v rámci 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho 
fondu plus, Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu, Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, európskeho nástroja stabilizácie 
investícií a prípadne fondu InvestEU.

(2) Na úrovni Únie slúži európsky 
semester pre koordináciu hospodárskych 
politík ako rámec na identifikáciu 
národných reformných priorít a 
monitorovanie ich vykonávania. Členské 
štáty si na podporu týchto reformných 
priorít vypracúvajú svoje vlastné národné 
viacročné investičné stratégie. Uvedené 
stratégie by sa mali predložiť spolu s 
národnými programami reforiem 
vypracovanými s riadnym zapojením
miestnych a regionálnych orgánov a 
ďalších významných zainteresovaných 
strán a mali by slúžiť na načrtnutie a 
koordináciu prioritných investičných 
projektov, na ktoré sa má poskytnúť 
podpora z národných finančných 
prostriedkov alebo finančných prostriedkov 
Únie. Zároveň by sa ich prostredníctvom 
malo zabezpečiť, aby sa finančné 
prostriedky Únie využívali koherentným 
spôsobom a aby sa maximalizovala pridaná 
hodnota finančnej podpory, ktorá sa má 
získať najmä z programov financovaných 
Úniou v rámci Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, 
Európskeho sociálneho fondu plus, 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu, Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka, európskeho 
nástroja stabilizácie investícií a prípadne 
fondu InvestEU.

Or. es

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na úrovni Únie slúži európsky 
semester pre koordináciu hospodárskych 
politík ako rámec na identifikáciu 
národných reformných priorít a 
monitorovanie ich vykonávania. Členské 
štáty si na podporu týchto reformných 
priorít vypracúvajú svoje vlastné národné 
viacročné investičné stratégie. Uvedené 
stratégie by sa mali predložiť spolu s 
národnými programami reforiem a mali by 
slúžiť na načrtnutie a koordináciu 
prioritných investičných projektov, na 
ktoré sa má poskytnúť podpora 
z národných finančných prostriedkov alebo 
finančných prostriedkov Únie. Zároveň by 
sa ich prostredníctvom malo zabezpečiť, 
aby sa finančné prostriedky Únie využívali 
koherentným spôsobom a aby sa 
maximalizovala pridaná hodnota finančnej 
podpory, ktorá sa má získať najmä z 
programov financovaných Úniou v rámci 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho 
fondu plus, Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu, Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, európskeho nástroja stabilizácie 
investícií a prípadne fondu InvestEU.

(2) Na úrovni Únie slúži európsky 
semester pre koordináciu hospodárskych 
politík ako rámec na identifikáciu 
národných reformných priorít a 
monitorovanie ich vykonávania. Členské 
štáty si na podporu týchto reformných 
priorít vypracúvajú svoje vlastné národné 
viacročné investičné stratégie. Uvedené 
stratégie by sa mali rozvíjať v rámci 
partnerstiev medzi vnútroštátnymi, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi, mali 
by sa predložiť spolu s národnými 
programami reforiem a mali by slúžiť na 
načrtnutie a koordináciu prioritných 
investičných projektov, na ktoré sa má 
poskytnúť podpora z národných finančných 
prostriedkov alebo finančných prostriedkov 
Únie. Zároveň by sa ich prostredníctvom 
malo zabezpečiť, aby sa finančné 
prostriedky Únie využívali koherentným 
spôsobom a aby sa maximalizovala pridaná 
hodnota finančnej podpory, ktorá sa má 
získať najmä z programov financovaných 
Úniou v rámci Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, 
Európskeho sociálneho fondu plus, 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu, Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka, európskeho 
nástroja stabilizácie investícií a prípadne 
fondu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Rada 20. júna 2017 schválila 
reakciu Únie na Agendu 2030 pre 
udržateľný rozvoj OSN – udržateľná 
budúcnosť Európy. Rada zdôraznila 
význam dosiahnutia udržateľného rozvoja 
v rámci troch rozmerov (hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho), a to 
vyváženým a integrovaným spôsobom. Je 
nesmierne dôležité, aby sa udržateľný 
rozvoj začleňoval do všetkých oblastí 
vnútornej a vonkajšej politiky Únie a aby 
bola Únia ambiciózna pri uplatňovaní 
politík zacielených na riešenie globálnych 
výziev. Rada privítala oznámenie Komisie 
s názvom Ďalšie kroky smerom k 
udržateľnej budúcnosti Európy z 22. 
novembra 2016 ako prvý krok pri 
začleňovaní cieľov udržateľného rozvoja 
a uplatňovaní udržateľného rozvoja ako 
hlavnej usmerňujúcej zásady pre všetky 
politiky Únie vrátane prostredníctvom ich 
rozpočtových programov. ESF+ by mal 
prispievať hlavne k plneniu cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja, ktorými sú: 
zníženie relatívnej chudoby o polovicu a 
odstránenie extrémnych foriem chudoby 
(cieľ č. 1), dobré zdravie a blahobyt (cieľ 
č. 3), kvalitné a inkluzívne vzdelávanie 
(cieľ č. 4), podpora rodovej rovnosti (cieľ 
č. 5), podpora trvalého, inkluzívneho a 
udržateľného hospodárskeho rastu, plnej 
a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej 
práce pre všetkých (cieľ č. 8) a zníženie 
nerovnosti (cieľ č. 10).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Na zasadaní Rady z […] sa prijali 
revidované usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov s cieľom 
zosúladiť ich znenie so zásadami 
Európskeho piliera sociálnych práv, aby 
sa zlepšila konkurencieschopnosť 
Európy, ako aj podmienky na 
investovanie, vytváranie pracovných miest 
a posilnenie sociálneho začlenenia. S 
cieľom zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ 
s cieľmi týchto usmernení, najmä pokiaľ 
ide o zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú 
prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, 
chudobe a diskriminácii, by sa mali z ESF+ 
podporovať členské štáty s prihliadnutím 
na príslušné integrované usmernenia a 
príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny prijaté v súlade s článkom 121 
ods. 2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ a 
prípadne, na národnej úrovni, s 
prihliadnutím na národné programy 
reforiem podporené národnými 
stratégiami. ESF+ by mal prispievať aj k 
relevantným aspektom vykonávania 
hlavných iniciatív a opatrení Únie, akými 
sú najmä program v oblasti zručností pre 
Európu a európsky vzdelávací priestor, 
príslušné odporúčania Rady a iné iniciatívy 
ako napr. záruka pre mladých ľudí, dráhy 
zvyšovania úrovne zručností a integrácia 
dlhodobo nezamestnaných. 

(3) S cieľom zabezpečiť úplné 
zosúladenie ESF+ s cieľmi Únie 
týkajúcimi sa zamestnanosti, vzdelávania, 
odbornej prípravy a boja proti sociálnemu 
vylúčeniu, chudobe a diskriminácii, by sa 
mali z ESF+ podporovať členské štáty 
a fond by mal prispievať k relevantným 
aspektom vykonávania hlavných iniciatív a 
opatrení Únie, akými sú najmä program v 
oblasti zručností pre Európu, európsky 
vzdelávací priestor a Akčný plán pre 
integráciu štátnych príslušníkov tretích 
krajín, príslušné odporúčania Rady a iné 
iniciatívy ako napr. záruka pre mladých 
ľudí, dráhy zvyšovania úrovne zručností a 
integrácia dlhodobo nezamestnaných. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Na zasadaní Rady z […] sa prijali 
revidované usmernenia pre politiky 

(3) Na zasadaní Rady z […] sa prijali 
revidované usmernenia pre politiky 
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zamestnanosti členských štátov s cieľom 
zosúladiť ich znenie so zásadami 
Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa 
zlepšila konkurencieschopnosť Európy, 
ako aj podmienky na investovanie, 
vytváranie pracovných miest a posilnenie 
sociálneho začlenenia. S cieľom 
zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ s 
cieľmi týchto usmernení, najmä pokiaľ ide 
o zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú 
prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, 
chudobe a diskriminácii, by sa mali z ESF+ 
podporovať členské štáty s prihliadnutím 
na príslušné integrované usmernenia a 
príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny prijaté v súlade s článkom 121 
ods. 2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ a 
prípadne, na národnej úrovni, s 
prihliadnutím na národné programy 
reforiem podporené národnými 
stratégiami. ESF+ by mal prispievať aj k 
relevantným aspektom vykonávania 
hlavných iniciatív a opatrení Únie, akými 
sú najmä program v oblasti zručností pre 
Európu a európsky vzdelávací priestor, 
príslušné odporúčania Rady a iné iniciatívy 
ako napr. záruka pre mladých ľudí, dráhy 
zvyšovania úrovne zručností a integrácia 
dlhodobo nezamestnaných. 

zamestnanosti členských štátov s cieľom 
zosúladiť ich znenie so zásadami 
Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa 
zlepšila konkurencieschopnosť Európy, 
ako aj podmienky na investovanie, 
vytváranie pracovných miest a posilnenie 
sociálneho začlenenia. S cieľom 
zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ s 
cieľmi týchto usmernení, najmä pokiaľ ide 
o zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú 
prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, 
chudobe a diskriminácii, by sa mali z ESF+ 
podporovať členské štáty s prihliadnutím 
na príslušné integrované usmernenia. ESF+ 
by mal prispievať aj k relevantným 
aspektom vykonávania hlavných iniciatív a 
opatrení Únie, akými sú najmä program v 
oblasti zručností pre Európu a európsky 
vzdelávací priestor, príslušné odporúčania 
Rady a iné iniciatívy ako napr. záruka pre 
mladých ľudí, dráhy zvyšovania úrovne 
zručností a integrácia dlhodobo 
nezamestnaných. 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 39
Claude Rolin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Na zasadaní Rady z […] sa prijali 
revidované usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov s cieľom 
zosúladiť ich znenie so zásadami 
Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa 
zlepšila konkurencieschopnosť Európy, 
ako aj podmienky na investovanie, 

(3) Na zasadaní Rady z […] sa prijali 
revidované usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov s cieľom 
zosúladiť ich znenie so zásadami 
Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa 
zlepšila konkurencieschopnosť Európy, 
ako aj podmienky na investovanie, 
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vytváranie pracovných miest a posilnenie 
sociálneho začlenenia. S cieľom 
zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ s 
cieľmi týchto usmernení, najmä pokiaľ ide 
o zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú 
prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, 
chudobe a diskriminácii, by sa mali z ESF+ 
podporovať členské štáty s prihliadnutím 
na príslušné integrované usmernenia a 
príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny prijaté v súlade s článkom 121 
ods. 2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ a 
prípadne, na národnej úrovni, s 
prihliadnutím na národné programy 
reforiem podporené národnými 
stratégiami. ESF+ by mal prispievať aj k 
relevantným aspektom vykonávania 
hlavných iniciatív a opatrení Únie, akými 
sú najmä program v oblasti zručností pre 
Európu a európsky vzdelávací priestor, 
príslušné odporúčania Rady a iné iniciatívy 
ako napr. záruka pre mladých ľudí, dráhy 
zvyšovania úrovne zručností a integrácia 
dlhodobo nezamestnaných. 

vytváranie pracovných miest a posilnenie 
sociálneho začlenenia. S cieľom 
zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ s 
cieľmi týchto usmernení, najmä pokiaľ ide 
o zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú 
prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, 
chudobe a diskriminácii, by sa mali z ESF+ 
podporovať členské štáty s prihliadnutím 
na príslušné integrované usmernenia. ESF+ 
by mal prispievať aj k relevantným 
aspektom vykonávania hlavných iniciatív a 
opatrení Únie, akými sú najmä program v 
oblasti zručností pre Európu a európsky 
vzdelávací priestor, príslušné odporúčania 
Rady a iné iniciatívy ako napr. záruka pre 
mladých ľudí, dráhy zvyšovania úrovne 
zručností a integrácia dlhodobo 
nezamestnaných. 

Or. fr

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Na zasadaní Rady z […] sa prijali 
revidované usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov s cieľom 
zosúladiť ich znenie so zásadami 
Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa 
zlepšila konkurencieschopnosť Európy, 
ako aj podmienky na investovanie,
vytváranie pracovných miest a posilnenie 
sociálneho začlenenia. S cieľom 
zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ s 

(3) Usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov prijaté 
Radou v súlade s článkom 148 ods. 2, a 
to: zvyšovanie dopytu po pracovnej sile; 
zvyšovanie ponuky pracovnej sily: prístup 
k zamestnaniu, zručnostiam a 
kompetenciám; zlepšovanie fungovania 
trhov práce a účinnosť sociálneho 
dialógu a presadzovanie rovnakých 
príležitostí pre všetkých, podpora 
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cieľmi týchto usmernení, najmä pokiaľ ide 
o zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú 
prípravu a boj proti sociálnemu 
vylúčeniu, chudobe a diskriminácii, by sa 
mali z ESF+ podporovať členské štáty s 
prihliadnutím na príslušné integrované
usmernenia a príslušné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny prijaté v súlade s 
článkom 121 ods. 2 a článkom 148 ods. 4 
ZFEÚ a prípadne, na národnej úrovni, s 
prihliadnutím na národné programy
reforiem podporené národnými 
stratégiami. ESF+ by mal prispievať aj k 
relevantným aspektom vykonávania 
hlavných iniciatív a opatrení Únie, akými 
sú najmä program v oblasti zručností pre 
Európu a európsky vzdelávací priestor, 
príslušné odporúčania Rady a iné iniciatívy 
ako napr. záruka pre mladých ľudí, dráhy 
zvyšovania úrovne zručností a integrácia 
dlhodobo nezamestnaných. 

sociálneho začlenenia a boj proti chudobe 
sú spolu so všeobecnými hospodárskymi 
usmerneniami prijatými v súlade s 
článkom 121 ods. 2 súčasťou 
integrovaných usmernení, o ktoré sa 
opiera stratégia Európa 2020. Na zasadaní 
Rady z […] sa prijali revidované 
usmernenia pre politiky zamestnanosti 
členských štátov s cieľom zosúladiť ich so 
zásadami Európskeho piliera sociálnych 
práv, aby sa podporilo vytváranie 
pracovných miest a posilnilo sociálne 
začlenenie, čím sa zlepší
konkurencieschopnosť Európy, ako aj 
podmienky na investovanie v Únii. S 
cieľom zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ 
s cieľmi usmernení by členské štáty mali 
naplánovať podporu z ESF+ v rámci 
politík zamestnanosti s prihliadnutím na 
tieto usmernenia, ktoré sú pre nich 
relevantné, ako aj na príslušné 
odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté v 
súlade s článkom 148 ods. 4 ZFEÚ a, na 
národnej úrovni, s prihliadnutím na aspekty 
zamestnanosti a sociálne aspekty 
národných programov reforiem
podporených národnými stratégiami. ESF+ 
by mal prispievať aj k relevantným 
aspektom vykonávania hlavných iniciatív a 
opatrení Únie, akými sú najmä program v 
oblasti zručností pre Európu a európsky 
vzdelávací priestor, záruka pre mladých 
ľudí a iné príslušné odporúčania Rady a 
iniciatívy, ako napr. investície do detí: 
východisko z bludného kruhu 
znevýhodnenia, dráhy zvyšovania úrovne 
zručností, integrácia dlhodobo 
nezamestnaných, rámec kvality pre stáže a 
učňovské vzdelávanie a Akčný plán pre 
integráciu štátnych príslušníkov tretích 
krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Na zasadaní Rady z […] sa prijali 
revidované usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov s cieľom 
zosúladiť ich znenie so zásadami 
Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa 
zlepšila konkurencieschopnosť Európy, 
ako aj podmienky na investovanie, 
vytváranie pracovných miest a posilnenie 
sociálneho začlenenia. S cieľom 
zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ s 
cieľmi týchto usmernení, najmä pokiaľ ide 
o zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú 
prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, 
chudobe a diskriminácii, by sa mali z ESF+ 
podporovať členské štáty s prihliadnutím 
na príslušné integrované usmernenia a 
príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 
2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ a prípadne, 
na národnej úrovni, s prihliadnutím na 
národné programy reforiem podporené 
národnými stratégiami. ESF+ by mal 
prispievať aj k relevantným aspektom 
vykonávania hlavných iniciatív a opatrení 
Únie, akými sú najmä program v oblasti 
zručností pre Európu a európsky 
vzdelávací priestor, príslušné odporúčania 
Rady a iné iniciatívy ako napr. záruka pre 
mladých ľudí, dráhy zvyšovania úrovne 
zručností a integrácia dlhodobo 
nezamestnaných. 

(3) Na zasadaní Rady z […] sa prijali 
revidované usmernenia pre politiky 
zamestnanosti členských štátov s cieľom 
zosúladiť ich znenie so zásadami 
Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa 
zlepšila konkurencieschopnosť Európy, 
ako aj podmienky na investovanie, 
vytváranie pracovných miest a posilnenie 
sociálneho začlenenia. S cieľom 
zabezpečiť úplné zosúladenie ESF+ s 
cieľmi týchto usmernení, najmä pokiaľ ide 
o zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú 
prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, 
chudobe a diskriminácii, by sa mali z ESF+ 
podporovať členské štáty s prihliadnutím 
na príslušné integrované usmernenia a 
príslušné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny prijaté v súlade s článkom 121 ods. 
2 a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ a prípadne, 
na národnej úrovni, s prihliadnutím na 
národné programy reforiem podporené 
národnými stratégiami. ESF+ by mal 
prispievať aj k relevantným aspektom 
vykonávania hlavných iniciatív a opatrení 
Únie, akými sú najmä program v oblasti 
zručností pre Európu, európsky vzdelávací 
priestor a Akčný plán pre integráciu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, 
príslušné odporúčania Rady a iné iniciatívy 
ako napr. záruka pre mladých ľudí, dráhy 
zvyšovania úrovne zručností a integrácia 
dlhodobo nezamestnaných. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Rada 20. júna 2017 schválila 
reakciu Únie na Program OSN pre trvalo 
udržateľný rozvoj do roku 2030 zameranú 
na udržateľnú budúcnosť Európy. Rada 
zdôraznila, že je dôležité dosiahnuť 
udržateľný rozvoj v troch dimenziách 
(hospodárskej, sociálnej a 
environmentálnej) vyrovnaným a 
integrovaným spôsobom. Je nevyhnutné, 
aby sa udržateľný rozvoj zohľadňoval vo 
všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej 
politiky a aby Únia ambiciózne 
pristupovala k politikám, prostredníctvom 
ktorých sa zameriava na riešenie 
globálnych problémov. Rada uvítala 
oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie 
kroky smerom k udržateľnej budúcnosti 
Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý 
krok vedúci k zohľadňovaniu cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja a 
uplatňovaniu hľadísk udržateľného 
rozvoja ako základných usmerňujúcich 
zásad vo všetkých politikách EÚ, a to aj 
prostredníctvom jej finančných nástrojov. 

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Rada 20. júna 2017 schválila 
reakciu Únie na Program OSN pre trvalo 
udržateľný rozvoj do roku 2030 zameranú 
na udržateľnú budúcnosť Európy. Rada 
zdôraznila, že je dôležité dosiahnuť 
udržateľný rozvoj v troch dimenziách 
(hospodárskej, sociálnej a 

(4) Rada 20. júna 2017 schválila 
reakciu Únie na Program OSN pre trvalo 
udržateľný rozvoj do roku 2030 zameranú 
na udržateľnú budúcnosť Európy. Rada 
zdôraznila, že je dôležité dosiahnuť 
udržateľný rozvoj v troch dimenziách 
(hospodárskej, sociálnej a 
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environmentálnej) vyrovnaným a 
integrovaným spôsobom. Je nevyhnutné, 
aby sa udržateľný rozvoj zohľadňoval vo 
všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej 
politiky a aby Únia ambiciózne 
pristupovala k politikám, prostredníctvom 
ktorých sa zameriava na riešenie 
globálnych problémov. Rada uvítala 
oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie 
kroky smerom k udržateľnej budúcnosti 
Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý 
krok vedúci k zohľadňovaniu cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja a uplatňovaniu 
hľadísk udržateľného rozvoja ako 
základných usmerňujúcich zásad vo 
všetkých politikách EÚ, a to aj 
prostredníctvom jej finančných nástrojov. 

environmentálnej) vyrovnaným a 
integrovaným spôsobom. Je nevyhnutné, 
aby sa udržateľný rozvoj zohľadňoval vo 
všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej 
politiky a aby Únia ambiciózne 
pristupovala k politikám, prostredníctvom 
ktorých sa zameriava na riešenie 
globálnych problémov. Rada uvítala 
oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie 
kroky smerom k udržateľnej budúcnosti 
Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý 
krok vedúci k zohľadňovaniu cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja a uplatňovaniu 
hľadísk udržateľného rozvoja ako 
základných usmerňujúcich zásad vo 
všetkých politikách EÚ, a to aj 
prostredníctvom jej finančných nástrojov. 

ESF+ prispieva k plneniu cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja, ktorými sú: 
zníženie relatívnej chudoby o polovicu a 
odstránenie extrémnych foriem chudoby 
(cieľ č. 1), kvalitné a inkluzívne 
vzdelávanie (cieľ č. 4), podpora rodovej 
rovnosti (cieľ č. 5), podpora trvalého, 
inkluzívneho a udržateľného 
hospodárskeho rastu, plnej a produktívnej 
zamestnanosti a dôstojnej práce pre 
všetkých (cieľ č. 8) a zníženie nerovnosti 
(cieľ č. 10).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Rada 20. júna 2017 schválila 
reakciu Únie na Program OSN pre trvalo 
udržateľný rozvoj do roku 2030 zameranú 
na udržateľnú budúcnosť Európy. Rada 
zdôraznila, že je dôležité dosiahnuť 

(4) Rada 20. júna 2017 schválila 
reakciu Únie na Program OSN pre trvalo 
udržateľný rozvoj do roku 2030 zameranú 
na udržateľnú budúcnosť Európy. Rada 
zdôraznila, že je dôležité dosiahnuť 
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udržateľný rozvoj v troch dimenziách 
(hospodárskej, sociálnej a 
environmentálnej) vyrovnaným a 
integrovaným spôsobom. Je nevyhnutné, 
aby sa udržateľný rozvoj zohľadňoval vo 
všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej 
politiky a aby Únia ambiciózne 
pristupovala k politikám, prostredníctvom 
ktorých sa zameriava na riešenie 
globálnych problémov. Rada uvítala 
oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie 
kroky smerom k udržateľnej budúcnosti 
Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý 
krok vedúci k zohľadňovaniu cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja a uplatňovaniu 
hľadísk udržateľného rozvoja ako 
základných usmerňujúcich zásad vo 
všetkých politikách EÚ, a to aj 
prostredníctvom jej finančných nástrojov. 

udržateľný rozvoj v troch dimenziách 
(hospodárskej, sociálnej a 
environmentálnej) vyrovnaným a 
integrovaným spôsobom. Je nevyhnutné, 
aby sa udržateľný rozvoj zohľadňoval vo 
všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej 
politiky a aby Únia ambiciózne 
pristupovala k politikám, prostredníctvom 
ktorých sa zameriava na riešenie 
globálnych problémov. Rada uvítala 
oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie 
kroky smerom k udržateľnej budúcnosti 
Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý 
krok vedúci k zohľadňovaniu cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja a uplatňovaniu 
hľadísk udržateľného rozvoja ako 
základných usmerňujúcich zásad vo 
všetkých politikách EÚ, a to aj 
prostredníctvom jej finančných nástrojov. 
ESF+ môže osobitne prispieť k plneniu 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja, 
ktorými sú: zníženie relatívnej chudoby o 
polovicu a odstránenie extrémnych foriem
chudoby (cieľ č. 1), kvalitné a inkluzívne 
vzdelávanie (cieľ č. 4), podpora rodovej 
rovnosti (cieľ č. 5), podpora trvalého, 
inkluzívneho a udržateľného 
hospodárskeho rastu, plnej a produktívnej 
zamestnanosti a dôstojnej práce pre 
všetkých (cieľ č. 8) a zníženie nerovnosti 
(cieľ č. 10), ako aj k vykonávaniu 
Parížskej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Elena Gentile

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Rada 20. júna 2017 schválila 
reakciu Únie na Program OSN pre trvalo 
udržateľný rozvoj do roku 2030 zameranú 
na udržateľnú budúcnosť Európy. Rada 

(4) Rada 20. júna 2017 schválila 
reakciu Únie na Program OSN pre trvalo 
udržateľný rozvoj do roku 2030 zameranú 
na udržateľnú budúcnosť Európy. Rada 
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zdôraznila, že je dôležité dosiahnuť 
udržateľný rozvoj v troch dimenziách 
(hospodárskej, sociálnej a 
environmentálnej) vyrovnaným a 
integrovaným spôsobom. Je nevyhnutné, 
aby sa udržateľný rozvoj zohľadňoval vo 
všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej 
politiky a aby Únia ambiciózne 
pristupovala k politikám, prostredníctvom 
ktorých sa zameriava na riešenie 
globálnych problémov. Rada uvítala 
oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie 
kroky smerom k udržateľnej budúcnosti 
Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý 
krok vedúci k zohľadňovaniu cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja a uplatňovaniu 
hľadísk udržateľného rozvoja ako 
základných usmerňujúcich zásad vo 
všetkých politikách EÚ, a to aj 
prostredníctvom jej finančných nástrojov. 

zdôraznila, že je dôležité dosiahnuť 
udržateľný rozvoj v troch dimenziách 
(hospodárskej, sociálnej a 
environmentálnej) vyrovnaným a 
integrovaným spôsobom. Je nevyhnutné, 
aby sa udržateľný rozvoj zohľadňoval vo 
všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej 
politiky a aby Únia ambiciózne 
pristupovala k politikám, prostredníctvom 
ktorých sa zameriava na riešenie 
globálnych problémov. Rada uvítala 
oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie 
kroky smerom k udržateľnej budúcnosti 
Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý 
krok vedúci k zohľadňovaniu cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja a uplatňovaniu 
hľadísk udržateľného rozvoja ako 
základných usmerňujúcich zásad vo 
všetkých politikách EÚ, a to aj
prostredníctvom jej finančných nástrojov. 
ESF+ môže prispieť k plneniu cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja, ktorými sú 
okrem iného: odstránenie extrémnych 
foriem chudoby (cieľ č. 1); kvalitné a 
inkluzívne vzdelávanie (cieľ č. 4) podpora 
rodovej rovnosti (cieľ č. 5) a znižovanie 
nerovnosti (cieľ č. 10).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Edouard Martin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Únia podporila ciele Parížskej 
dohody v roku 2015 a v roku 2018 prijala 
nové pravidlá týkajúce sa riadenia 
energetickej únie ako prvý krok vo 
vykonávaní tejto dohody. Pravidlá 
týkajúce sa riadenia energetickej únie 
predstavujú právne záväzný rámec na 
určenie vnútroštátnych a európskych 
opatrení v oblasti energetiky a klímy v 
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celom politickom spektre, aby sa dosiahol 
sociálne prijateľný a spravodlivý prechod 
k udržateľnému nízkouhlíkovému 
hospodárstvu s prihliadnutím na občanov 
a regióny, ktoré by sa podieľali na tomto 
prechode, a to tak, aby sa nepriaznivo 
neovplyvnili miestne a kolektívne 
zručnosti a úroveň sociálnej starostlivosti 
s cieľom udržať územnú tvorbu pridanej
hodnoty. Dosiahnutie zníženia emisií 
skleníkových plynov by malo sprevádzať 
vytváranie udržateľných miestnych 
pracovných miest a malo by viesť k 
zlepšeniu verejného zdravia. Pravidlá 
týkajúce sa riadenia energetickej únie 
predpokladajú prijatie integrovaných 
národných plánov v oblasti klímy a 
energetiky založených na rozsiahlych 
konzultáciách, a to okrem iného so 
sociálnymi partnermi a občianskou 
spoločnosťou (tými istými 
zainteresovanými stranami, ktoré sú už 
zapojené do riadenia ESF), a na vydávaní 
odporúčaní členským štátom s cieľom 
dosiahnuť dohodnuté ciele EÚ. Rámec v 
oblasti klímy a energetiky je rovnako 
dôležitý ako európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík a mal 
by slúžiť za rovnakých podmienok a 
koherentným spôsobom spolu s 
európskym semestrom pre koordináciu 
hospodárskych politík na využívanie 
finančných prostriedkov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Berúc do úvahy Európsku 
sociálnu chartu podpísanú v Turíne 
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18. októbra 1961 by medzi ciele Únie a jej 
členských štátov mala patriť podpora 
zamestnanosti a zlepšenie životných a 
pracovných podmienok s cieľom 
dosiahnuť trvalú vysokú úroveň 
zamestnanosti a bojovať proti vylúčeniu, 
a to v súlade s článkom 151 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej
globalizácie, riadenia migračných tokov a 
zvýšených bezpečnostných hrozieb, 
prechodu na čistú energiu, 
technologických zmien a čoraz 
výraznejšieho starnutia pracovnej sily, ako 
aj narastajúceho nedostatku zručností a 
pracovných miest v niektorých sektoroch a 
regiónoch, ktoré pociťujú najmä MSP. 
Vzhľadom na meniacu sa realitu sveta 
práce by sa Únia mala pripraviť na 
súčasné a budúce výzvy a investovať do 
relevantných zručností, usilovať sa o to, 
aby bol rast inkluzívnejší, a zlepšovať 
politiku zamestnanosti a sociálnu politiku, 
a to aj so zreteľom na mobilitu pracovnej 
sily.

(5) Únia a členské štáty čelia
štrukturálnym výzvam, ktoré vyplývajú z 
globalizácie a dematerializácie 
hospodárstva, ktoré viedli k veľkému 
nárastu prisťahovalectva a zvýšeným 
bezpečnostným hrozbám, prechodu na 
čistú energiu, technologickým zmenám, 
nízkej pôrodnosti a čoraz výraznejšiemu 
starnutiu pracovnej sily, ako aj 
narastajúcemu nedostatku zručností a 
pracovných miest v niektorých sektoroch a 
regiónoch, ktoré pociťujú najmä MSP. 
Vzhľadom na meniacu sa realitu sveta 
práce a nové výzvy, ktoré táto zmena 
predstavuje z hľadiska ochrany 
zamestnanosti, je potrebné investovať do 
relevantných zručností, rastu, sociálnej 
politiky a politiky zamestnanosti.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 49
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej 
globalizácie, riadenia migračných tokov a
zvýšených bezpečnostných hrozieb, 
prechodu na čistú energiu, technologických 
zmien a čoraz výraznejšieho starnutia 
pracovnej sily, ako aj narastajúceho 
nedostatku zručností a pracovných miest v 
niektorých sektoroch a regiónoch, ktoré 
pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na 
meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia 
mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy 
a investovať do relevantných zručností, 
usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívnejší, 
a zlepšovať politiku zamestnanosti a 
sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na 
mobilitu pracovnej sily.

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú zo sociálnych nerovností,
hospodárskej globalizácie, riadenia 
migračných tokov a súvisiacich problémov 
so začlenením, z prechodu na čistú 
energiu, technologických zmien, 
demografických výziev, nerovného 
prístupu k vzdelávaniu a sociálnej 
ochrane, z nevyváženého rozdelenia 
zodpovednosti za starostlivosť, čoraz 
výraznejšieho starnutia pracovnej sily, 
nedostatku pracovných príležitostí, ako aj 
narastajúceho nedostatku zručností a 
pracovných miest v niektorých sektoroch a 
regiónoch, ktoré pociťujú najmä MSP. 
Vzhľadom na meniacu sa realitu sveta 
práce by sa Únia mala pripraviť na súčasné 
a budúce výzvy a zapojiť sa do 
spravodlivého prechodu, investovať do 
kvalitného a inkluzívneho vzdelávania a 
odbornej prípravy, celoživotného 
vzdelávania a zručností, usilovať sa o to, 
aby boli trhy práce inkluzívnejšie, a 
zlepšovať politiku zamestnanosti a 
vzdelávania a sociálnu politiku, a to aj so 
zreteľom na mobilitu pracovnej sily a boj 
proti rodovým rozdielom a diskriminácii 
žien.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej 
globalizácie, riadenia migračných tokov a 
zvýšených bezpečnostných hrozieb, 
prechodu na čistú energiu, technologických 

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej 
globalizácie, vplyvu úsporných politík,
riadenia migrácie, prechodu na čistú 
energiu, technologických zmien a čoraz 
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zmien a čoraz výraznejšieho starnutia 
pracovnej sily, ako aj narastajúceho 
nedostatku zručností a pracovných miest v 
niektorých sektoroch a regiónoch, ktoré 
pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na 
meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia 
mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy 
a investovať do relevantných zručností, 
usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívnejší, 
a zlepšovať politiku zamestnanosti a 
sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na 
mobilitu pracovnej sily.

výraznejšieho starnutia pracovnej sily, ako 
aj narastajúceho nedostatku zručností a 
pracovných miest v niektorých sektoroch a 
regiónoch. Vzhľadom na meniacu sa 
realitu sveta práce by sa Únia mala 
pripraviť na súčasné a budúce výzvy a 
investovať do relevantných zručností, 
usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívny, a 
zlepšovať politiku zamestnanosti a sociálnu 
politiku, a to aj so zreteľom na mobilitu 
pracovnej sily.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej 
globalizácie, riadenia migračných tokov a 
zvýšených bezpečnostných hrozieb, 
prechodu na čistú energiu, technologických 
zmien a čoraz výraznejšieho starnutia 
pracovnej sily, ako aj narastajúceho
nedostatku zručností a pracovných miest v 
niektorých sektoroch a regiónoch, ktoré 
pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na 
meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia 
mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy 
a investovať do relevantných zručností, 
usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívnejší, 
a zlepšovať politiku zamestnanosti a 
sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na 
mobilitu pracovnej sily.

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej 
globalizácie, riadenia migračných tokov, 
spravodlivého prechodu na čistú energiu, 
technologických zmien, demografického 
poklesu a čoraz výraznejšieho starnutia 
pracovnej sily, ako aj narastajúceho 
nedostatku zručností a pracovných miest v 
niektorých sektoroch a regiónoch, ktoré 
pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na 
meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia 
mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy 
a investovať do relevantných zručností, 
usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívnejší, 
a zlepšovať politiku zamestnanosti, 
vzdelávania a odbornej prípravy a sociálnu 
politiku, a to aj so zreteľom na mobilitu 
pracovnej sily.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52
Claude Rolin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej 
globalizácie, riadenia migračných tokov a 
zvýšených bezpečnostných hrozieb, 
prechodu na čistú energiu, technologických 
zmien a čoraz výraznejšieho starnutia 
pracovnej sily, ako aj narastajúceho 
nedostatku zručností a pracovných miest v 
niektorých sektoroch a regiónoch, ktoré 
pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na 
meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia 
mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy 
a investovať do relevantných zručností, 
usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívnejší, 
a zlepšovať politiku zamestnanosti a 
sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na 
mobilitu pracovnej sily.

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej 
globalizácie, riadenia migračných tokov, 
prechodu na čistú energiu, technologických 
zmien a čoraz výraznejšieho starnutia 
pracovnej sily, ako aj narastajúceho 
nedostatku zručností a pracovných miest v 
niektorých sektoroch a regiónoch, ktoré 
pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na 
meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia 
mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy 
a investovať do relevantných zručností, 
usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívnejší, 
a zlepšovať politiku zamestnanosti a 
sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na 
mobilitu pracovnej sily.

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej 
globalizácie, riadenia migračných tokov a 
zvýšených bezpečnostných hrozieb, 
prechodu na čistú energiu, technologických 
zmien a čoraz výraznejšieho starnutia 
pracovnej sily, ako aj narastajúceho 
nedostatku zručností a pracovných miest v 
niektorých sektoroch a regiónoch, ktoré 
pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na 
meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia 

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej 
globalizácie, riadenia migračných tokov a 
zvýšených bezpečnostných hrozieb, 
prechodu na čistú energiu, 
nezamestnanosti vo všeobecnosti 
a konkrétne z nezamestnanosti mladých 
ľudí, technologických zmien a čoraz 
výraznejšieho starnutia pracovnej sily, ako 
aj narastajúceho nedostatku zručností a 
pracovných miest v niektorých sektoroch a 
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mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy 
a investovať do relevantných zručností, 
usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívnejší, 
a zlepšovať politiku zamestnanosti a 
sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na 
mobilitu pracovnej sily.

regiónoch, ktoré pociťujú najmä MSP. 
Vzhľadom na meniacu sa realitu sveta 
práce by sa Únia mala pripraviť na súčasné 
a budúce výzvy a investovať do 
relevantných zručností, usilovať sa o to, 
aby bol rast inkluzívnejší, a zlepšovať 
politiku zamestnanosti a sociálnu politiku, 
a to aj so zreteľom na mobilitu pracovnej 
sily.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej 
globalizácie, riadenia migračných tokov a 
zvýšených bezpečnostných hrozieb, 
prechodu na čistú energiu, technologických 
zmien a čoraz výraznejšieho starnutia 
pracovnej sily, ako aj narastajúceho
nedostatku zručností a pracovných miest v 
niektorých sektoroch a regiónoch, ktoré 
pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na 
meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia 
mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy 
a investovať do relevantných zručností, 
usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívnejší, 
a zlepšovať politiku zamestnanosti a 
sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na 
mobilitu pracovnej sily.

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej 
globalizácie, riadenia vnútorných 
a vonkajších migračných tokov a 
zvýšených bezpečnostných hrozieb, 
prechodu na čistú energiu, technologických 
zmien a čoraz výraznejšieho starnutia 
pracovnej sily, ako aj narastajúceho 
nedostatku zručností a pracovných miest v 
niektorých sektoroch a regiónoch, ktoré 
pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na 
meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia 
mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy 
a investovať do relevantných zručností, 
usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívnejší, 
a zlepšovať politiku zamestnanosti a 
sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na 
mobilitu pracovnej sily, pokiaľ ide 
o občanov EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Edouard Martin
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej 
globalizácie, riadenia migračných tokov a 
zvýšených bezpečnostných hrozieb, 
prechodu na čistú energiu, technologických 
zmien a čoraz výraznejšieho starnutia 
pracovnej sily, ako aj narastajúceho 
nedostatku zručností a pracovných miest v 
niektorých sektoroch a regiónoch, ktoré 
pociťujú najmä MSP. Vzhľadom na 
meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia 
mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy 
a investovať do relevantných zručností, 
usilovať sa o to, aby bol rast inkluzívnejší, 
a zlepšovať politiku zamestnanosti a 
sociálnu politiku, a to aj so zreteľom na 
mobilitu pracovnej sily.

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej 
globalizácie, riadenia migračných tokov a 
zvýšených bezpečnostných hrozieb, 
spravodlivého prechodu na čistú energiu, 
technologických zmien a čoraz 
výraznejšieho starnutia pracovnej sily, ako 
aj narastajúceho nedostatku zručností a 
pracovných miest v niektorých sektoroch a 
regiónoch, ktoré pociťujú najmä MSP. 
Vzhľadom na meniacu sa realitu sveta 
práce by sa Únia mala pripraviť na súčasné 
a budúce výzvy a investovať do 
relevantných zručností, usilovať sa o to, 
aby bol rast inkluzívnejší, a zlepšovať 
politiku zamestnanosti a sociálnu politiku, 
a to aj so zreteľom na mobilitu pracovnej 
sily.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) S cieľom predvídať výzvy a 
podniknúť konkrétne kroky smerom k 
hospodárstvu udržateľnému zo 
sociálneho a environmentálneho 
hľadiska by sa do operačných programov 
mali začleniť plány spravodlivého 
prechodu vypracované v spolupráci s 
miestnymi a regionálnymi vládami a 
zainteresovanými stranami, v ktorých by 
sa vymedzili regionálne a miestne 
stratégie zamerané na budúcnosť, ktorá 
bude šetrná ku klíme a bude efektívne 
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využívať zdroje, a to s cieľom sociálneho 
začlenenia, vytvárania kvalitných 
pracovných miest, udržateľnosti a 
investícií zameraných na podporu 
miestneho rozvoja zameraného na 
budúcnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Heinz K. Becker

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Vyjadruje poľutovanie nad 
pretrvávajúcou vysokou mierou 
nezamestnanosti mladých ľudí v Európe a 
zdôrazňuje, že mnohé členské štáty stále 
potrebujú naliehavé opatrenia, napríklad 
Grécko s mierou nezamestnanosti 
mladých ľudí približne 40 %. Cieľ znížiť 
nezamestnanosť mladých ľudí musí byť 
aj naďalej prioritou v rámci odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 58
Elena Gentile

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Nariadením (EÚ) […] sa zavádza 
rámec pre činnosť Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRV), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ESF+), Kohézneho 
fondu, Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu (ENRF), Fondu pre azyl 
a migráciu (AMIF), Fondu pre vnútornú 

(6) Nariadením (EÚ) […] sa zavádza 
rámec pre činnosť Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRV), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ESF+), Kohézneho 
fondu, Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu (ENRF), Fondu pre azyl 
a migráciu (AMIF), Fondu pre vnútornú 
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bezpečnosť (ISF) a Nástroja pre riadenie 
hraníc a víza ako súčasti Fondu pre 
integrované riadenie hraníc (IBMF) a 
stanovujú sa v ňom najmä ciele politiky a 
pravidlá programovania, monitorovania a 
hodnotenia, riadenia a kontroly pre fondy 
EÚ, ktoré sa implementujú v rámci 
zdieľaného riadenia. Preto je potrebné 
vymedziť všeobecné ciele ESF+ a stanoviť 
osobitné ustanovenia týkajúce sa typu 
činností, ktoré je možné financovať 
z ESF+. 

bezpečnosť (ISF) a Nástroja pre riadenie 
hraníc a víza ako súčasti Fondu pre 
integrované riadenie hraníc (IBMF) a 
stanovujú sa v ňom najmä ciele politiky a 
pravidlá programovania, monitorovania a 
hodnotenia, riadenia a kontroly pre fondy 
EÚ, ktoré sa implementujú v rámci 
zdieľaného riadenia. Preto je potrebné 
vymedziť všeobecné ciele ESF+ a jeho 
koordináciu s ostatnými fondmi a stanoviť 
osobitné ustanovenia týkajúce sa typu 
činností, ktoré je možné financovať 
z ESF+. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Nariadením (EÚ) […] sa zavádza 
rámec pre činnosť Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRV), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ESF+), Kohézneho 
fondu, Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu (ENRF), Fondu pre azyl 
a migráciu (AMIF), Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť (ISF) a Nástroja pre riadenie 
hraníc a víza ako súčasti Fondu pre 
integrované riadenie hraníc (IBMF) a 
stanovujú sa v ňom najmä ciele politiky a 
pravidlá programovania, monitorovania a 
hodnotenia, riadenia a kontroly pre fondy 
EÚ, ktoré sa implementujú v rámci 
zdieľaného riadenia. Preto je potrebné 
vymedziť všeobecné ciele ESF+ a stanoviť 
osobitné ustanovenia týkajúce sa typu 
činností, ktoré je možné financovať 
z ESF+. 

(6) Nariadením (EÚ) […] sa zavádza 
rámec pre činnosť Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRV), Európskeho 
sociálneho fondu plus (ESF+), Kohézneho 
fondu, Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu (ENRF), Fondu pre azyl 
a migráciu (AMIF), Fondu pre vnútornú 
bezpečnosť (ISF) a Nástroja pre riadenie 
hraníc a víza ako súčasti Fondu pre 
integrované riadenie hraníc (IBMF) a 
stanovujú sa v ňom najmä ciele politiky a 
pravidlá programovania, monitorovania a 
hodnotenia, riadenia a kontroly pre fondy 
EÚ, ktoré sa implementujú v rámci 
zdieľaného riadenia. Preto je potrebné 
vymedziť všeobecné ciele ESF+ a stanoviť 
osobitné ustanovenia týkajúce sa typu 
činností, ktoré je možné financovať z ESF+ 
v rámci zdieľaného riadenia. 

Or. en



AM\1164117SK.docx 33/154 PE626.995v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 60
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Druhy financovania a spôsoby 
implementácie podľa tohto nariadenia by 
sa mali zvoliť na základe toho, či je ich 
prostredníctvom možné splniť špecifické 
ciele akcií a dosiahnuť výsledky, pričom sa 
zohľadňujú najmä náklady na kontroly, 
administratívna záťaž a očakávané riziko 
nesplnenia požiadaviek. V prípade grantov 
by to malo zahŕňať zváženie využitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a jednotkových nákladov, ako aj 
financovania, ktoré nie je spojené s 
nákladmi, podľa článku 125 
ods. nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
V záujme vykonávania opatrení 
týkajúcich sa sociálno-ekonomickej 
integrácie štátnych príslušníkov tretích 
krajín a v súlade s článkom 88 nariadenia 
o spoločných ustanoveniach Komisia 
môže poskytovať refundáciu členským 
štátom na základe zjednodušeného 
vykazovania nákladov vrátane využitia 
jednorazových súm.

(8) Druhy financovania a spôsoby 
implementácie podľa tohto nariadenia by 
sa mali zvoliť na základe toho, či je ich 
prostredníctvom možné splniť špecifické 
ciele akcií a dosiahnuť výsledky, pričom sa 
zohľadňujú najmä náklady na kontroly, 
administratívna záťaž a očakávané riziko 
nesplnenia požiadaviek. Rozdelenie 
finančných prostriedkov medzi programy 
sa môže meniť iba na základe 
rozhodnutia Európskeho parlamentu. V 
prípade grantov by to malo zahŕňať 
zváženie využitia jednorazových platieb, 
paušálnych sadzieb a jednotkových 
nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je 
spojené s nákladmi, podľa článku 125 
ods. nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Druhy financovania a spôsoby 
implementácie podľa tohto nariadenia by 
sa mali zvoliť na základe toho, či je ich 

(8) Druhy financovania a spôsoby 
implementácie podľa tohto nariadenia by 
sa mali zvoliť na základe toho, či je ich 
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prostredníctvom možné splniť špecifické 
ciele akcií a dosiahnuť výsledky, pričom sa 
zohľadňujú najmä náklady na kontroly, 
administratívna záťaž a očakávané riziko 
nesplnenia požiadaviek. V prípade grantov 
by to malo zahŕňať zváženie využitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a jednotkových nákladov, ako aj 
financovania, ktoré nie je spojené s 
nákladmi, podľa článku 125 
ods. nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
V záujme vykonávania opatrení týkajúcich 
sa sociálno-ekonomickej integrácie 
štátnych príslušníkov tretích krajín a 
v súlade s článkom 88 nariadenia o 
spoločných ustanoveniach Komisia môže 
poskytovať refundáciu členským štátom na 
základe zjednodušeného vykazovania 
nákladov vrátane využitia jednorazových 
súm.

prostredníctvom možné splniť špecifické 
ciele akcií a dosiahnuť konkrétne výsledky
zodpovedajúce potrebám občanov Únie z 
hľadiska záujmu a užitočnosti, pričom sa 
zohľadňujú najmä náklady na kontroly, 
administratívna záťaž a očakávané riziko 
nesplnenia požiadaviek. V prípade grantov 
by to malo zahŕňať zváženie využitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a jednotkových nákladov, ako aj 
financovania, ktoré nie je spojené s 
nákladmi, podľa článku 125 
ods. nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
V záujme vykonávania opatrení týkajúcich 
sa sociálno-ekonomickej integrácie 
občanov s oprávneným pobytom v 
Európskej únii a v súlade s článkom 88 
nariadenia o spoločných ustanoveniach 
Komisia môže poskytovať refundáciu 
členským štátom na základe 
zjednodušeného vykazovania nákladov 
vrátane využitia jednorazových súm.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 62
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Druhy financovania a spôsoby 
implementácie podľa tohto nariadenia by 
sa mali zvoliť na základe toho, či je ich 
prostredníctvom možné splniť špecifické 
ciele akcií a dosiahnuť výsledky, pričom sa 
zohľadňujú najmä náklady na kontroly, 
administratívna záťaž a očakávané riziko 
nesplnenia požiadaviek. V prípade grantov 
by to malo zahŕňať zváženie využitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a jednotkových nákladov, ako aj 
financovania, ktoré nie je spojené s 
nákladmi, podľa článku 125 

(8) Druhy financovania a spôsoby 
implementácie podľa tohto nariadenia by 
sa mali zvoliť na základe toho, či je ich 
prostredníctvom možné splniť špecifické 
ciele akcií a dosiahnuť výsledky, pričom sa 
zohľadňujú najmä náklady na kontroly, 
administratívna záťaž a očakávané riziko 
nesplnenia požiadaviek. V prípade grantov 
by to malo zahŕňať zváženie využitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a jednotkových nákladov, ako aj 
financovania, ktoré nie je spojené s 
nákladmi, podľa článku 125 
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ods. nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
V záujme vykonávania opatrení týkajúcich 
sa sociálno-ekonomickej integrácie
štátnych príslušníkov tretích krajín a 
v súlade s článkom 88 nariadenia o 
spoločných ustanoveniach Komisia môže 
poskytovať refundáciu členským štátom na 
základe zjednodušeného vykazovania 
nákladov vrátane využitia jednorazových 
súm.

ods. nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
V záujme vykonávania opatrení týkajúcich 
sa sociálno-ekonomického začlenenia
štátnych príslušníkov tretích krajín a 
v súlade s článkom 88 nariadenia o 
spoločných ustanoveniach Komisia môže 
poskytovať refundáciu členským štátom na 
základe zjednodušeného vykazovania 
nákladov vrátane využitia jednorazových 
súm.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom zracionalizovať a 
zjednodušiť proces financovania a vytvoriť 
ďalšie príležitosti na vytváranie synergie 
prostredníctvom integrovaných prístupov k 
financovaniu by sa mali akcie, ktoré boli 
podporované z Fondu európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby (ďalej len 
„FEAD“), programu Európskej únie v 
oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie 
a akčného programu Únie v oblasti zdravia, 
začleniť do jedného ESF+. ESF+ by mal 
preto pozostávať z troch zložiek: Zložka 
ESF+ podliehajúca zdieľanému riadeniu, 
zložka Zamestnanosť a sociálna inovácia a 
zložka Zdravie. To by malo prispieť k 
zníženiu administratívnej záťaže súvisiacej 
s riadením rôznych fondov, a to najmä pre 
členské štáty, a súčasne by sa mali 
zachovať jednoduchšie pravidlá pre 
jednoduchšie operácie ako napr. distribúcia 
jedla a/alebo základnej materiálnej pomoci.

(9) S cieľom zracionalizovať a 
zjednodušiť proces financovania a vytvoriť 
ďalšie príležitosti na vytváranie synergie 
prostredníctvom integrovaných prístupov k 
financovaniu by sa mali akcie, ktoré boli 
podporované z Fondu európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby (ďalej len 
„FEAD“), programu Európskej únie v 
oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie 
a akčného programu Únie v oblasti zdravia, 
začleniť do jedného ESF+. ESF+ by mal 
preto pozostávať z troch zložiek: Zložka 
Sociálna súdržnosť a sociálne práva
podliehajúca zdieľanému riadeniu, zložka 
Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložka 
Zdravie podliehajúca priamemu a 
nepriamemu riadeniu. To by malo prispieť 
k zníženiu administratívnej záťaže
súvisiacej s riadením rôznych fondov, a to 
najmä pre členské štáty, a súčasne by sa 
mali zachovať jednoduchšie pravidlá pre 
jednoduchšie operácie ako napr. distribúcia 
jedla a/alebo základnej materiálnej pomoci.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom zracionalizovať a 
zjednodušiť proces financovania a vytvoriť 
ďalšie príležitosti na vytváranie synergie 
prostredníctvom integrovaných prístupov k 
financovaniu by sa mali akcie, ktoré boli 
podporované z Fondu európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby (ďalej len 
„FEAD“), programu Európskej únie v 
oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie 
a akčného programu Únie v oblasti zdravia, 
začleniť do jedného ESF+. ESF+ by mal 
preto pozostávať z troch zložiek: Zložka 
ESF+ podliehajúca zdieľanému riadeniu, 
zložka Zamestnanosť a sociálna inovácia a 
zložka Zdravie. To by malo prispieť k 
zníženiu administratívnej záťaže súvisiacej 
s riadením rôznych fondov, a to najmä pre 
členské štáty, a súčasne by sa mali 
zachovať jednoduchšie pravidlá pre 
jednoduchšie operácie ako napr. distribúcia 
jedla a/alebo základnej materiálnej pomoci.

(9) S cieľom zracionalizovať a 
zjednodušiť proces financovania a vytvoriť 
ďalšie príležitosti na vytváranie synergie 
prostredníctvom integrovaných prístupov k 
financovaniu by sa mali akcie, ktoré boli 
podporované z Fondu európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby (ďalej len 
„FEAD“), programu Európskej únie v 
oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie 
a akčného programu Únie v oblasti zdravia, 
začleniť do jedného ESF+. ESF+ by mal 
preto pozostávať z troch zložiek: Zložka 
ESF+ podliehajúca zdieľanému riadeniu, 
zložka Zamestnanosť a sociálna inovácia a 
zložka Zdravie. To by malo prispieť k 
zníženiu administratívnej záťaže súvisiacej 
s riadením rôznych fondov, a to najmä pre 
členské štáty a príjemcov, a súčasne by sa 
mali zachovať jednoduchšie pravidlá pre 
jednoduchšie operácie ako napr. distribúcia 
jedla a/alebo základnej materiálnej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na tento širší záber 
ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele 

(10) Únia by mala prispievať k 
politikám zamestnanosti členských štátov 
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spočívajúce vo zvýšení účinnosti trhov 
práce a podpore prístupu ku kvalitnému 
zamestnaniu, zlepšení prístupu k 
vzdelávaniu a odbornej príprave a zvýšení 
ich kvality, ako aj podpore sociálneho 
začlenenia a zdravia a zníženia chudoby, 
implementovali nielen v rámci zdieľaného 
riadenia, ale aj priameho a nepriameho 
riadenia v rámci zložky Zamestnanosť a 
sociálna inovácia a zložky Zdravie, pokiaľ 
ide o akcie požadované na úrovni Únie.

podporou spolupráce a dopĺňaním ich 
činnosti. Vzhľadom na tento širší záber 
ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele 
spočívajúce vo zvýšení účinnosti trhov 
práce a podpore prístupu ku kvalitnému 
zamestnaniu, zlepšení prístupu k 
vzdelávaniu a odbornej príprave a zvýšení 
ich kvality, ako aj podpore sociálneho 
začlenenia a zdravia a zníženia chudoby, 
implementovali len v rámci zdieľaného 
riadenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na tento širší záber 
ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele 
spočívajúce vo zvýšení účinnosti trhov 
práce a podpore prístupu ku kvalitnému 
zamestnaniu, zlepšení prístupu k 
vzdelávaniu a odbornej príprave a zvýšení 
ich kvality, ako aj podpore sociálneho 
začlenenia a zdravia a zníženia chudoby, 
implementovali nielen v rámci zdieľaného 
riadenia, ale aj priameho a nepriameho 
riadenia v rámci zložky Zamestnanosť a 
sociálna inovácia a zložky Zdravie, pokiaľ 
ide o akcie požadované na úrovni Únie.

(10) Vzhľadom na tento širší záber 
ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele 
spočívajúce vo zvýšení účinnosti 
inkluzívnych a spravodlivých trhov práce a 
podpore prístupu ku kvalitnému 
zamestnaniu, zlepšení prístupu k 
vzdelávaniu a odbornej príprave a zvýšení 
ich kvality, ako aj podpore sociálneho 
začlenenia a zdravia a odstránenia
chudoby, naďalej implementovali najmä v 
rámci zdieľaného riadenia a v prípade 
potreby aj v rámci priameho a nepriameho 
riadenia v rámci zložky Zamestnanosť a 
sociálna inovácia a zložky Zdravie, pokiaľ 
ide o akcie požadované na úrovni Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE



PE626.995v02-00 38/154 AM\1164117SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na tento širší záber 
ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele 
spočívajúce vo zvýšení účinnosti trhov 
práce a podpore prístupu ku kvalitnému 
zamestnaniu, zlepšení prístupu k 
vzdelávaniu a odbornej príprave a zvýšení 
ich kvality, ako aj podpore sociálneho 
začlenenia a zdravia a zníženia chudoby, 
implementovali nielen v rámci zdieľaného 
riadenia, ale aj priameho a nepriameho 
riadenia v rámci zložky Zamestnanosť a 
sociálna inovácia a zložky Zdravie, pokiaľ 
ide o akcie požadované na úrovni Únie.

(10) Vzhľadom na tento širší záber 
ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele 
spočívajúce vo zvýšení účinnosti 
inkluzívnych trhov práce, ktoré podporujú 
rodovú rovnosť, a podpore prístupu ku 
kvalitnému zamestnaniu, zlepšení prístupu 
k vzdelávaniu, odbornej príprave a 
starostlivosti a zvýšení ich kvality, ako aj 
podpore sociálneho začlenenia a zdravia a 
odstránenia chudoby, implementovali 
nielen v rámci zdieľaného riadenia, ale aj 
priameho a nepriameho riadenia v rámci 
zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a 
zložky Zdravie, pokiaľ ide o akcie 
požadované na úrovni Únie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na tento širší záber 
ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele 
spočívajúce vo zvýšení účinnosti trhov 
práce a podpore prístupu ku kvalitnému 
zamestnaniu, zlepšení prístupu k 
vzdelávaniu a odbornej príprave a zvýšení 
ich kvality, ako aj podpore sociálneho 
začlenenia a zdravia a zníženia chudoby, 
implementovali nielen v rámci zdieľaného 
riadenia, ale aj priameho a nepriameho 
riadenia v rámci zložky Zamestnanosť a 
sociálna inovácia a zložky Zdravie, pokiaľ 
ide o akcie požadované na úrovni Únie.

(10) Vzhľadom na tento širší záber 
ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele 
spočívajúce vo zvýšení účinnosti 
inkluzívnych a otvorených trhov práce a 
podpore prístupu ku kvalitnému 
zamestnaniu, zlepšení prístupu k 
vzdelávaniu a odbornej príprave a zvýšení 
ich kvality, ako aj podpore sociálneho 
začlenenia a zdravia a zníženia chudoby, 
implementovali nielen v rámci zdieľaného 
riadenia, ale aj priameho a nepriameho 
riadenia v rámci zložky Zamestnanosť a 
sociálna inovácia a zložky Zdravie, pokiaľ 
ide o akcie požadované na úrovni Únie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na tento širší záber 
ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele 
spočívajúce vo zvýšení účinnosti trhov 
práce a podpore prístupu ku kvalitnému 
zamestnaniu, zlepšení prístupu k 
vzdelávaniu a odbornej príprave a zvýšení 
ich kvality, ako aj podpore sociálneho 
začlenenia a zdravia a zníženia chudoby, 
implementovali nielen v rámci zdieľaného 
riadenia, ale aj priameho a nepriameho 
riadenia v rámci zložky Zamestnanosť a 
sociálna inovácia a zložky Zdravie, pokiaľ 
ide o akcie požadované na úrovni Únie.

(10) Vzhľadom na tento širší záber 
ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele 
spočívajúce vo zvýšení účinnosti 
inkluzívnych trhov práce a podpore 
prístupu ku kvalitnému zamestnaniu, 
zlepšení prístupu k vzdelávaniu a odbornej 
príprave a zvýšení ich kvality, ako aj 
podpore sociálneho začlenenia a zdravia a 
zníženia chudoby, implementovali nielen v 
rámci zdieľaného riadenia, ale aj priameho 
a nepriameho riadenia v rámci zložky 
Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky 
Zdravie, pokiaľ ide o akcie požadované na 
úrovni Únie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V tomto nariadení sa stanovuje 
finančné krytie pre ESF+. Časti tohto 
finančného krytia sa použijú na akcie, na 
ktoré sa má vzťahovať priame a nepriame 
riadenie v rámci zložky Zamestnanosť a 
sociálna inovácia a zložky Zdravie.

(12) V tomto nariadení sa stanovuje 
finančné krytie pre ESF+ tým, že sa 
špecifikujú finančné prostriedky pridelené 
na akcie, ktoré sa majú vykonávať v 
rámci zdieľaného riadenia v rámci zložky 
Sociálna súdržnosť a sociálne práva, a 
finančné prostriedky pridelené na akcie, 
na ktoré sa má vzťahovať priame a 
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nepriame riadenie v rámci zložky 
Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky 
Zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V tomto nariadení sa stanovuje 
finančné krytie pre ESF+. Časti tohto 
finančného krytia sa použijú na akcie, na 
ktoré sa má vzťahovať priame a nepriame 
riadenie v rámci zložky Zamestnanosť a 
sociálna inovácia a zložky Zdravie.

(12) V tomto nariadení sa stanovuje 
finančné krytie pre ESF+. Na presun 
finančných prostriedkov medzi účelmi je 
potrebný súhlas Európskeho parlamentu.
Časti tohto finančného krytia sa použijú na 
akcie, na ktoré sa má vzťahovať priame a 
nepriame riadenie v rámci zložky 
Zamestnanosť a sociálna inovácia a zložky 
Zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 
aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
kvalitnej zamestnanosti prostredníctvom 
aktívnych intervencií umožňujúcich 
(opätovné) začlenenie do trhu práce, a to 
najmä v prípade mladých ľudí, osôb so 
zdravotným postihnutím a osôb s 
chronickými ochoreniami, dlhodobo 
nezamestnaných a ekonomicky
neaktívnych osôb, ako aj osôb, ktoré čelia 
viacerým formám diskriminácie, a to
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modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, a ich 
flexibility voči rôznym cieľovým 
skupinám s cieľom zlepšiť ich schopnosť 
poskytovať intenzívnejšie cielené a 
individuálne poradenstvo a pomoc pri 
hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a podporiť mobilitu 
pracovníkov. Cieľom ESF+ by malo byť 
riešenie problému neistých pracovných 
miest s cieľom zabezpečiť, aby všetky 
druhy pracovných zmlúv poskytovali 
slušné pracovné podmienky s primeraným 
sociálnym zabezpečením v súlade s 
článkom 9 ZFEÚ, Chartou základných 
práv Európskej únie, Európskou 
sociálnou chartou a programom MOP na 
podporu dôstojnej práce. ESF + by mal 
podporovať účasť žien a trvalo udržateľnú 
zamestnanosť, ktorá zaručuje rovnaké 
príležitosti s osobitným dôrazom na 
osamelé matky na trhu práce 
prostredníctvom opatrení, ktorých cieľom 
je zabezpečiť okrem iného aj dodržiavanie 
zásady rovnakej odmeny za prácu 
rovnakej hodnoty, lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k cenovo dostupným službám starostlivosti 
o deti a iným opatrovateľským službám 
alebo podporu na zabezpečenie rodovej 
rovnosti. Cieľom ESF+ by takisto malo 
byť zabezpečenie zdravého a lepšie 
prispôsobeného pracovného prostredia s 
cieľom reagovať na zdravotné riziká 
súvisiace s meniacimi sa formami práce a 
na potreby starnúcej pracovnej sily. ESF+ 
by mal tiež podporovať opatrenia 
zamerané na uľahčenie prechodu 
mladých ľudí od vzdelávania do 
zamestnania.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné)
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 
aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich začlenenie a
opätovné začlenenie do trhu práce, a to 
najmä v prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných, neaktívnych osôb a osôb 
v zraniteľných situáciách, ako aj 
prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva založeného na solidarite. 
Cieľom ESF+ by malo byť zlepšenie 
politík zamestnanosti a fungovania trhov 
práce podporou modernizácie inštitúcií 
trhu práce, ako sú verejné služby 
zamestnanosti, s cieľom zlepšiť ich 
schopnosť poskytovať intenzívnejšie 
cielené poradenstvo a pomoc pri hľadaní 
zamestnania a prechode do zamestnania a 
zvýšiť mobilitu pracovníkov, ako aj 
poskytovať služby týchto inštitúcií 
nediskriminačným spôsobom. ESF+ by 
mal podporovať účasť žien na trhu práce 
prostredníctvom opatrení, ktorých cieľom 
je zabezpečiť okrem iného aj lepšiu 
rovnováhu medzi pracovným a súkromným 
životom a ľahký prístup k cenovo 
dostupnej alebo bezplatnej kvalitnej
starostlivosti o deti, starostlivosti o starých 
ľudí, ako aj k iným kvalitným 
opatrovateľským službám alebo podpore. 
Cieľom ESF+ by takisto malo byť 
zabezpečenie bezpečného, zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 
aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 
aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a uľahčiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora (13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
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zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 
aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 
aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
mala byť podpora úplného školského, 
pracovného a sociálneho začlenenia ľudí 
so zdravotným postihnutím 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
zabezpečenie ich nezávislosti a konkrétnej 
a účinnej podpory počas všetkých etáp 
života. Cieľom ESF+ by takisto malo byť 
zabezpečenie zdravého a lepšie 
prispôsobeného pracovného prostredia s 
cieľom reagovať na zdravotné riziká 
súvisiace s meniacimi sa formami práce a 
na potreby starnúcej pracovnej sily.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 76
Marian Harkin, Martina Anderson, Ádám Kósa, Helga Stevens, Olga Sehnalová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
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začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 
aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných, neformálne opatrujúcich 
osôb a neaktívnych osôb, prostredníctvom 
podpory zamestnávania a poskytovania 
primeraných úprav pre osoby so 
zdravotným postihnutím, ako aj 
prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti, podnikania a 
sociálneho hospodárstva. Cieľom ESF+ by 
malo byť zlepšenie fungovania trhov práce 
podporou modernizácie inštitúcií trhu 
práce, ako sú verejné služby zamestnanosti, 
s cieľom zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti a k iným 
opatrovateľským službám alebo podpore. 
Cieľom ESF+ by takisto malo byť 
zabezpečenie zdravého a lepšie 
prispôsobeného pracovného prostredia s 
cieľom reagovať na zdravotné riziká 
súvisiace s meniacimi sa formami práce a 
na potreby starnúcej pracovnej sily.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Claude Rolin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
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aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

osôb, osôb so zdravotným postihnutím a 
neaktívnych osôb, ako aj prostredníctvom 
podpory samostatnej zárobkovej činnosti a 
sociálneho hospodárstva. Cieľom ESF+ by 
malo byť zlepšenie fungovania trhov práce 
podporou modernizácie inštitúcií trhu 
práce, ako sú verejné služby zamestnanosti, 
s cieľom zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 78
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 
aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 

(13) Cieľom ESF+ v úzkej spolupráci 
s členskými štátmi by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 
aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
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pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 
aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných, neaktívnych osôb 
a migrantov, ako aj prostredníctvom 
podpory samostatnej zárobkovej činnosti a 
sociálneho hospodárstva. Cieľom ESF+ by 
malo byť zlepšenie fungovania trhov práce 
podporou modernizácie inštitúcií trhu 
práce, ako sú verejné služby zamestnanosti, 
s cieľom zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
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takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 
aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká súvisiace s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, ako 
aj prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti, podnikania a 
sociálneho hospodárstva. Cieľom ESF+ by 
malo byť zlepšenie fungovania trhov práce 
podporou modernizácie inštitúcií trhu 
práce, ako sú verejné služby zamestnanosti, 
s cieľom zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti a k iným 
opatrovateľským službám alebo podpore. 
Cieľom ESF+ by takisto malo byť 
zabezpečenie zdravého a lepšie 
prispôsobeného pracovného prostredia s 
cieľom reagovať na zdravotné riziká 
súvisiace s meniacimi sa formami práce a 
na potreby starnúcej pracovnej sily.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 81
Verónica Lope Fontagné

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) S cieľom podporiť a uvoľniť 
dostupný potenciál vytvárania pracovných 
miest v oblasti sociálneho hospodárstva 
ESF+ prispeje k zlepšeniu začleňovania
podnikov sociálneho hospodárstva do 
národných plánov zamestnanosti 
a sociálnych inovácií, ako aj 
do národných programov reforiem. 
Za podniky sociálneho hospodárstva sa 
budú považovať tie, ktoré sú zriadené 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi jednotlivých členských štátov 
v oblasti sociálneho hospodárstva, ako aj 
so závermi Rady 15071/15 o podpore 
sociálneho hospodárstva ako kľúčovej 
hybnej sily hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja v Európe.

Or. es

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Členské štáty by sa mali zaviazať k 
rodovému rozpočtovaniu s pevnými 
cieľovými hodnotami (podiel finančných 
prostriedkov pre ženy na úrovni 
programov) v rámci riadenia rozpočtu a 
hodnotenia svojich operačných 
programov. Rodové rozpočtovanie je 
dôležitým nástrojom politiky rovnakých 
príležitostí, ktorého cieľom je zabezpečiť, 
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aby sa rodové rozdiely v rovnocennej 
účasti transparentne prejavili v ESF+, 
čím sa posilní rodová rovnosť v ESF+.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci 
na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a 
prispievať ku konkurencieschopnosti a 
spoločenskej a hospodárskej inovácii tým, 
že bude v týchto oblastiach podporovať 
ľahko rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. 
To by bolo možné dosiahnuť 
prostredníctvom učenia sa a učňovskej 
prípravy na pracovisku, celoživotného 
poradenstva, predvídania zručností v 
spolupráci s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality, prístupnosti 
a nediskriminačného charakteru 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností vrátane ochrany údajov a správy 
informácií a prierezových zručností, ktoré 
potrebujú všetci jednotlivci na osobné 
naplnenie, ako aj na rozvoj, zamestnanosť, 
sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. 
ESF+ by mal pomáhať pri dosahovaní 
pokroku a flexibility vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a prispievať k sociálnej 
súdržnosti, zníženiu horizontálnej a 
vertikálnej segregácie a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
kvalitného učenia sa a učňovskej prípravy 
na pracovisku, celoživotného poradenstva, 
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
odbornej prípravy pedagógov, podpory 
informálneho učenia sa a neformálneho 
vzdelávania, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií a 
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predchádzajúceho vzdelávania.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci 
na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na 
pracovisku, celoživotného poradenstva, 
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

(14) Ako hlavný európsky nástroj 
v oblasti zamestnanosti a zručností musí 
byť ESF+ schopný prispievať k sociálnej, 
hospodárskej a územnej súdržnosti v celej 
Európe. Na to sa z ESF+ musí poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci 
na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
aktívne občianstvo. ESF+ musí pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To je
možné dosiahnuť prostredníctvom učenia 
sa a učňovskej prípravy na pracovisku, 
celoživotného poradenstva, predvídania 
zručností v spolupráci s priemyselnými 
odvetviami, aktualizovaných školiacich 
materiálov, prognózovania a sledovania 
uplatnenia absolventov, potvrdzovania 
výsledkov vzdelávania a uznávania 
kvalifikácií.

Or. fr
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci 
na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na 
pracovisku, celoživotného poradenstva, 
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality, 
nediskriminačného charakteru, 
prístupnosti, inkluzívnosti a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä jazykových 
a digitálnych zručností vrátane ochrany 
údajov a správy informácií, ktoré 
potrebujú všetci jednotlivci na osobné 
naplnenie, ako aj na rozvoj, zamestnanosť, 
sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. V 
prípade dlhodobo nezamestnaných a ľudí 
pochádzajúcich zo znevýhodneného 
sociálneho prostredia by sa mala venovať 
osobitná pozornosť posilneniu ich 
sebadôvery a schopnosti získať prístup k 
svojim právam a požadovať ich 
rešpektovanie. ESF+ by mal pomáhať pri 
dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť pre 
všetkých a prispievať k inkluzívnosti,
konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
investícií do odborného vzdelávania 
vrátane duálneho vzdelávania, učenia sa a 
učňovskej prípravy na pracovisku, 
celoživotného poradenstva, predvídania 
zručností v spolupráci so sociálnymi 
partnermi, aktualizovaných školiacich 
materiálov, prognózovania a sledovania 
uplatnenia absolventov, potvrdzovania 
výsledkov vzdelávania a uznávania 
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kvalifikácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Elena Gentile

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci 
na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na 
pracovisku, celoživotného poradenstva, 
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

(14) ESF+ ako hlavný nástroj EÚ na 
investovanie do ľudského kapitálu a 
zručností zohráva kľúčovú úlohu pri 
podpore sociálnej, hospodárskej a 
územnej súdržnosti. Z ESF+ by sa mala 
poskytovať podpora na zlepšenie kvality a 
účinnosti systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, ako aj ich relevantnosti z 
hľadiska trhu práce, a to s cieľom uľahčiť 
nadobúdanie kľúčových kompetencií, 
najmä digitálnych zručností, ktoré 
potrebujú všetci jednotlivci na osobné 
naplnenie, ako aj na rozvoj, zamestnanosť, 
sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. 
ESF+ by mal pomáhať pri dosahovaní 
pokroku vo vzdelávaní a v odbornej 
príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na 
pracovisku, celoživotného poradenstva, 
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 87
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci 
na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na 
pracovisku, celoživotného poradenstva, 
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

(14) ESF+ ako hlavný nástroj EÚ na 
investovanie do ľudského kapitálu a 
zručností zohráva kľúčovú úlohu pri
podpore sociálnej a územnej súdržnosti. Z 
ESF+ by sa mala poskytovať podpora na 
zlepšenie kvality a účinnosti systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich 
relevantnosti z hľadiska trhu práce, a to s 
cieľom uľahčiť nadobúdanie kľúčových 
kompetencií, najmä digitálnych zručností, 
ktoré potrebujú všetci jednotlivci na 
osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na 
pracovisku, celoživotného poradenstva, 
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Edouard Martin
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci 
na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na 
pracovisku, celoživotného poradenstva, 
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
alebo udržiavanie kľúčových kompetencií, 
najmä digitálnych zručností a zručností, 
ktoré vyplývajú zo spravodlivého 
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, 
ktoré potrebujú všetci jednotlivci na 
osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri spravodlivom
prechode do zamestnania, podporovať 
celoživotné vzdelávanie a zamestnateľnosť 
a prispievať ku konkurencieschopnosti a 
spoločenskej a hospodárskej inovácii tým, 
že bude v týchto oblastiach podporovať 
ľahko rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. 
To by bolo možné dosiahnuť 
prostredníctvom učenia sa a učňovskej 
prípravy na pracovisku, celoživotného 
poradenstva, predvídania zručností v 
spolupráci s priemyselnými odvetviami a 
odborovými zväzmi, moderných 
vzdelávacích materiálov, predpovedania a 
sledovania absolventov, odbornej prípravy 
pedagógov, validácie výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Heinz K. Becker

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci 
na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na 
pracovisku, celoživotného poradenstva, 
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci 
na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na 
pracovisku, najmä so zameraním na 
úspešný systém duálneho vzdelávania, 
ktorý spája teoretické vzdelávanie 
s praktickým vyučovaním 
u zamestnávateľa, celoživotného 
poradenstva, predvídania zručností v 
spolupráci s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 90
Verónica Lope Fontagné

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti 

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality, 
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systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci 
na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na
pracovisku, celoživotného poradenstva, 
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

nediskriminačnej povahy, prístupnosti a 
účinnosti systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, ako aj ich relevantnosti z 
hľadiska trhu práce, a to s cieľom uľahčiť 
nadobúdanie kľúčových kompetencií, 
najmä digitálnych zručností, ktoré 
potrebujú všetci jednotlivci na osobné 
naplnenie, ako aj na rozvoj, zamestnanosť, 
sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. 
ESF+ by mal pomáhať pri dosahovaní 
pokroku vo vzdelávaní a v odbornej 
príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na 
pracovisku, celoživotného poradenstva, 
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 91
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci 
na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci 
na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
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aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na 
pracovisku, celoživotného poradenstva, 
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania a opätovnom začlenení do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na 
pracovisku, celoživotného poradenstva,
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností, ktoré potrebujú všetci jednotlivci 
na osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
týchto oblastiach podporovať ľahko 

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zlepšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä 
podnikateľských a digitálnych zručností, 
ktoré potrebujú všetci jednotlivci na 
osobné naplnenie, ako aj na rozvoj, 
zamestnanosť, sociálne začlenenie a 
aktívne občianstvo. ESF+ by mal pomáhať 
pri dosahovaní pokroku vo vzdelávaní a v 
odbornej príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
ku konkurencieschopnosti a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii tým, že bude v 
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rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na 
pracovisku, celoživotného poradenstva, 
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

týchto oblastiach podporovať ľahko 
rozšíriteľné a udržateľné iniciatívy. To by 
bolo možné dosiahnuť prostredníctvom 
učenia sa a učňovskej prípravy na 
pracovisku, celoživotného poradenstva, 
predvídania zručností v spolupráci 
s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na odstránenie energetickej 
chudoby a na prístup k primeranému a 
energeticky efektívnemu bývaniu vrátane 
sociálneho bývania v súlade s oznámením 
Komisie s názvom Európska platforma 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: 
európsky rámec pre sociálnu a územnú 
súdržnosť a nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (XX/XX) o riadení 
energetickej únie a smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady (XX/XX), 
ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o 
energetickej efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Heinz K. Becker

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Prostriedky z ESF+ by mali byť v 
budúcnosti podmienené tým, že členské 
štáty preukážu efektívnu prácu na 
projektoch na zavedenie, prípadne 
posilnenie systému duálneho vzdelávania, 
ktorý spája teoretické vzdelávanie 
s praktickým vyučovaním 
u zamestnávateľav rámci záruky pre 
mladých ľudí.

Or. de

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Podpora z ESF+ by sa mala použiť 
na podporu rovnakého prístupu pre 
všetkých, a najmä znevýhodnených skupín, 
ku kvalitnému, nesegregovanému a 
inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej 
príprave, a to počnúc vzdelávaním a 
starostlivosťou v ranom detstve cez 
všeobecné a odborné vzdelávanie a 
odbornú prípravu až po terciárnu úroveň 
vrátane vzdelávania a výučby dospelých, 
vďaka čomu by sa podporila priepustnosť 
medzi sektormi vzdelávania a odbornej 
prípravy, predchádzalo by sa predčasnému 
ukončovaniu školskej dochádzky, zlepšila 
by sa zdravotná gramotnosť, posilnili by sa 
väzby na neformálne a informálne učenie a 
uľahčila by sa vzdelávacia mobilita pre 
všetkých. V tomto kontexte by sa mala 
podporovať synergia s programom 
Erasmus, aby sa uľahčila účasť
znevýhodnených študentov na vzdelávacej 
mobilite.

(15) Podpora z ESF+ by sa mala použiť 
na podporu rovnakého prístupu pre 
všetkých, a najmä znevýhodnených skupín, 
ku kvalitnému, nesegregovanému a 
inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej 
príprave, a to počnúc vzdelávaním a 
starostlivosťou v ranom detstve, pričom by 
sa mala osobitná pozornosť venovať 
deťom pochádzajúcim zo 
znevýhodneného sociálneho prostredia, 
ako sú deti v ústavnej starostlivosti a deti 
bezdomovcov, cez všeobecné a odborné 
vzdelávanie a odbornú prípravu až po
terciárnu úroveň a opätovné začlenenie do 
vzdelávacieho systému vrátane vzdelávania 
a výučby dospelých, vďaka čomu by sa 
predchádzalo prenosu chudoby z 
generácie na generáciu, podporila by sa 
priepustnosť medzi sektormi vzdelávania a 
odbornej prípravy, predchádzalo by sa 
predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky a sociálnemu vylúčeniu, 
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zlepšila by sa zdravotná gramotnosť, 
posilnili by sa väzby na neformálne a 
informálne učenie a uľahčila by sa 
vzdelávacia mobilita pre všetkých. V tomto 
kontexte by sa mala vytvoriť synergia 
s programom Erasmus s cieľom riadne a 
aktívne osloviť a pripraviť
znevýhodnených študentov na skúsenosti s 
mobilitou v zahraničí a zvýšiť ich účasť 
na cezhraničnej vzdelávacej mobilite.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Podpora z ESF+ by sa mala použiť 
na podporu rovnakého prístupu pre 
všetkých, a najmä znevýhodnených 
skupín, ku kvalitnému, nesegregovanému a 
inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej 
príprave, a to počnúc vzdelávaním a 
starostlivosťou v ranom detstve cez 
všeobecné a odborné vzdelávanie a 
odbornú prípravu až po terciárnu úroveň 
vrátane vzdelávania a výučby dospelých, 
vďaka čomu by sa podporila priepustnosť 
medzi sektormi vzdelávania a odbornej 
prípravy, predchádzalo by sa predčasnému 
ukončovaniu školskej dochádzky, zlepšila 
by sa zdravotná gramotnosť, posilnili by sa 
väzby na neformálne a informálne učenie a 
uľahčila by sa vzdelávacia mobilita pre 
všetkých. V tomto kontexte by sa mala 
podporovať synergia s programom 
Erasmus, aby sa uľahčila účasť 
znevýhodnených študentov na vzdelávacej 
mobilite.

(15) Podpora z ESF+ by sa mala použiť 
na podporu rovnakého prístupu pre 
všetkých ku kvalitnému, nesegregovanému 
a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej 
príprave, a to počnúc vzdelávaním a 
starostlivosťou v ranom detstve cez 
všeobecné a odborné vzdelávanie a 
odbornú prípravu až po terciárnu úroveň 
vrátane vzdelávania a výučby dospelých, 
vďaka čomu by sa podporila priepustnosť 
medzi sektormi vzdelávania a odbornej 
prípravy, predchádzalo by sa predčasnému 
ukončovaniu školskej dochádzky, zlepšila 
by sa zdravotná gramotnosť, posilnili by sa 
väzby na neformálne a informálne učenie a 
uľahčila by sa vzdelávacia mobilita pre 
všetkých. V tomto kontexte by sa mala 
podporovať synergia s programom 
Erasmus, aby sa uľahčila účasť 
znevýhodnených študentov na vzdelávacej 
mobilite.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 97
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Podpora z ESF+ by sa mala použiť 
na podporu rovnakého prístupu pre 
všetkých, a najmä znevýhodnených skupín, 
ku kvalitnému, nesegregovanému a 
inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej 
príprave, a to počnúc vzdelávaním a 
starostlivosťou v ranom detstve cez 
všeobecné a odborné vzdelávanie a 
odbornú prípravu až po terciárnu úroveň 
vrátane vzdelávania a výučby dospelých, 
vďaka čomu by sa podporila priepustnosť 
medzi sektormi vzdelávania a odbornej 
prípravy, predchádzalo by sa predčasnému 
ukončovaniu školskej dochádzky, zlepšila 
by sa zdravotná gramotnosť, posilnili by sa 
väzby na neformálne a informálne učenie a 
uľahčila by sa vzdelávacia mobilita pre 
všetkých. V tomto kontexte by sa mala 
podporovať synergia s programom 
Erasmus, aby sa uľahčila účasť 
znevýhodnených študentov na vzdelávacej 
mobilite.

(15) Podpora z ESF+ by sa mala použiť 
na podporu rovnakého prístupu pre 
všetkých, a najmä znevýhodnených skupín, 
ku vysokokvalitnému, nesegregovanému a 
inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej 
príprave, a to počnúc vzdelávaním a 
starostlivosťou v ranom detstve cez 
všeobecné a odborné vzdelávanie a 
odbornú prípravu až po terciárnu úroveň 
vrátane vzdelávania a výučby dospelých, s 
osobitnou pozornosťou venovanou deťom 
a mladým ľuďom pochádzajúcim zo 
znevýhodneného prostredia, ako sú deti v 
ústavnej starostlivosti a deti bezdomovcov
alebo zlé podmienky bývania, vďaka čomu 
by sa podporila priepustnosť medzi 
sektormi vzdelávania a odbornej prípravy, 
predchádzalo by sa predčasnému 
ukončovaniu školskej dochádzky, zlepšila 
by sa zdravotná gramotnosť, posilnili by sa 
väzby na neformálne a informálne učenie a 
uľahčila by sa vzdelávacia mobilita pre 
všetkých. V tomto kontexte by sa mala 
podporovať synergia s programom 
Erasmus, aby sa uprednostnili inovačné 
postupy, a najmä aby sa uľahčila účasť 
znevýhodnených študentov a mladých 
ľudí v zraniteľných situáciách na 
vzdelávacej mobilite. Súdržnosť politík a 
komplementárnosť medzi programom 
Erasmus a ESF+ by mali zabezpečiť 
primeranú podporu pri navrhovaní a 
vykonávaní opatrení, ako je vzdelávacia 
mobilita pre znevýhodnených študentov, 
najmä dospelých a osôb so zdravotným 
postihnutím alebo chronickými 
ochoreniami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 98
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Komisia a členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby rodová rovnosť a 
začlenenie rodového hľadiska boli 
záväznou zásadou vo všetkých fázach 
programovania od formovania priorít 
operačných programov až po 
implementáciu, monitorovanie a 
hodnotenie a aby sa poskytovala podpora 
pre kľúčové činnosti v oblasti 
začleňovania rodového hľadiska.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Silvia Costa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Podpora z ESF+ by sa mala 
použiť na podporu širokého prístupu ku 
kultúre, účasti na kultúrnom živote a na 
podporu umeleckého a tvorivého prejavu, 
a to najmä prostredníctvom rozvoja 
synergií s programom Kreatívna Európa.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Z fondu ESF+ sa budú môcť 
podporovať inovačné činnosti, ktorých 
cieľom bude posilňovať sociálne 
začlenenie najmä znevýhodnených 
skupín, ako aj zdravie a prevenciu chorôb 
prostredníctvom športu a fyzickej aktivity.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Z fondu ESF+ sa budú môcť 
podporovať inovačné činnosti, ktorých 
cieľom bude posilňovať sociálne 
začlenenie najmä znevýhodnených 
skupín, ako aj zdravie a prevenciu chorôb 
prostredníctvom športu a fyzickej aktivity..

Or. es

Pozmeňujúci návrh 102
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Synergia s Fondom pre azyl 
a migráciu by mala zabezpečiť, aby ESF+ 
mohol presadzovať a uprednostňovať 
rovnaký prístup ku kvalitnému, 
nesegregovanému a inkluzívnemu 
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vzdelávaniu a odbornej príprave, ako aj k 
sociálnemu začleneniu, integrácii na trhu 
práce a prístupu k zdravotnej starostlivosti 
pre štátnych príslušníkov tretích krajín s 
osobitnou pozornosťou venovanou 
potrebám žien a detí.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) ESF+ by mal podporovať pružné 
príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností 
a získavanie nových zručností pre 
všetkých, najmä pokiaľ ide o digitálne 
zručnosti a kľúčové podporné technológie, 
s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti 
prispôsobené digitalizácii, technologickým 
zmenám, inovácii a sociálnym a 
hospodárskym zmenám, uľahčiť prechod 
medzi zamestnaniami a mobilitu a 
podporiť najmä dospelých s nízkou 
kvalifikáciu a/alebo s nízkou úrovňou 
vzdelania v súlade s programom v oblasti 
zručností pre Európu. 

(16) ESF+ by mal podporovať pružné 
príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností 
a získavanie nových zručností pre všetkých 
pri zohľadnení výziev týkajúcich sa 
rôznych znevýhodnených sociálnych 
skupín, a to najmä pokiaľ ide o digitálne 
zručnosti a kľúčové podporné technológie, 
s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti 
prispôsobené digitalizácii, technologickým 
zmenám, inovácii a sociálnym a 
hospodárskym zmenám, ako sú zmeny 
spôsobené prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo, uľahčiť prechod medzi 
zamestnaniami a mobilitu a podporiť 
najmä dospelých s nízkou kvalifikáciu 
a/alebo s nízkou úrovňou vzdelania a 
osoby so zdravotným postihnutím v súlade 
s programom v oblasti zručností pre 
Európu, a to v koordinácii a pri 
zabezpečení komplementárnosti s 
programom Digitálna Európa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) ESF+ by mal podporovať pružné 
príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností 
a získavanie nových zručností pre 
všetkých, najmä pokiaľ ide o digitálne 
zručnosti a kľúčové podporné 
technológie, s cieľom umožniť ľuďom 
získať zručnosti prispôsobené digitalizácii, 
technologickým zmenám, inovácii a 
sociálnym a hospodárskym zmenám, 
uľahčiť prechod medzi zamestnaniami a 
mobilitu a podporiť najmä dospelých s 
nízkou kvalifikáciu a/alebo s nízkou 
úrovňou vzdelania v súlade s programom v 
oblasti zručností pre Európu. 

(16) ESF+ by mal podporovať pružné 
príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností 
a získavanie nových zručností pre všetkých 
prostredníctvom poskytovateľov 
formálneho a neformálneho vzdelávania 
vrátane rozvoja digitálnych zručností a 
kľúčových podporných technológií s 
cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti 
prispôsobené digitalizácii, technologickým 
zmenám, inovácii a sociálnym a 
hospodárskym zmenám, uľahčiť prechod 
medzi vzdelávaním a zamestnaním, 
prechod medzi zamestnaniami a mobilitu a 
podporiť najmä dospelých s nízkou 
kvalifikáciu a/alebo s nízkou úrovňou 
vzdelania a osoby so zdravotným 
postihnutím alebo chronickými 
ochoreniami v súlade s programom v 
oblasti zručností pre Európu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Edouard Martin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) ESF+ by mal podporovať pružné 
príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností 
a získavanie nových zručností pre 
všetkých, najmä pokiaľ ide o digitálne 
zručnosti a kľúčové podporné technológie, 
s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti 
prispôsobené digitalizácii, technologickým 
zmenám, inovácii a sociálnym a 
hospodárskym zmenám, uľahčiť prechod 
medzi zamestnaniami a mobilitu a 
podporiť najmä dospelých s nízkou 

(16) ESF+ by mal podporovať pružné 
príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností 
a získavanie nových zručností pre 
všetkých, najmä pokiaľ ide o digitálne 
zručnosti a kľúčové podporné technológie, 
s cieľom umožniť ľuďom a miestnym 
komunitám získať zručnosti prispôsobené 
digitalizácii, technologickým zmenám, 
inovácii a sociálnym a hospodárskym 
zmenám, a to najmä zmenám, ktoré 
spôsobuje prechod na nízkouhlíkové 
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kvalifikáciu a/alebo s nízkou úrovňou 
vzdelania v súlade s programom v oblasti 
zručností pre Európu. 

hospodárstvo, uľahčiť prechod medzi 
zamestnaniami a mobilitu a podporiť 
najmä dospelých s nízkou kvalifikáciu 
a/alebo s nízkou úrovňou vzdelania v 
súlade s programom v oblasti zručností pre 
Európu. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) ESF+ by mal podporovať pružné 
príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností 
a získavanie nových zručností pre 
všetkých, najmä pokiaľ ide o digitálne 
zručnosti a kľúčové podporné technológie, 
s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti 
prispôsobené digitalizácii, technologickým 
zmenám, inovácii a sociálnym a 
hospodárskym zmenám, uľahčiť prechod 
medzi zamestnaniami a mobilitu a 
podporiť najmä dospelých s nízkou 
kvalifikáciu a/alebo s nízkou úrovňou 
vzdelania v súlade s programom v oblasti 
zručností pre Európu. 

(16) ESF+ by mal podporovať pružné 
príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností 
a získavanie nových zručností pre 
všetkých, najmä pokiaľ ide o digitálne 
zručnosti a kľúčové podporné technológie, 
s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti 
prispôsobené digitalizácii, technologickým 
zmenám, inovácii a sociálnym a 
hospodárskym zmenám, uľahčiť prechod 
medzi zamestnaniami a mobilitu a 
podporiť najmä dospelých s nízkou 
kvalifikáciu a/alebo s nízkou úrovňou 
vzdelania a osoby so zdravotným 
postihnutím v súlade s programom v 
oblasti zručností pre Európu. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) ESF+ by mal podporovať pružné 
príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností 

(16) ESF+ by mal podporovať pružné 
príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností 
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a získavanie nových zručností pre 
všetkých, najmä pokiaľ ide o digitálne 
zručnosti a kľúčové podporné technológie, 
s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti 
prispôsobené digitalizácii, technologickým 
zmenám, inovácii a sociálnym a 
hospodárskym zmenám, uľahčiť prechod 
medzi zamestnaniami a mobilitu a 
podporiť najmä dospelých s nízkou 
kvalifikáciu a/alebo s nízkou úrovňou 
vzdelania v súlade s programom v oblasti 
zručností pre Európu. 

a získavanie nových zručností pre 
všetkých, najmä pokiaľ ide o digitálne 
zručnosti a kľúčové podporné technológie, 
s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti 
prispôsobené digitalizácii, technologickým 
zmenám, inovácii a sociálnym a 
hospodárskym zmenám, uľahčiť prechod 
medzi zamestnaniami a mobilitu a 
podporiť najmä dospelých s nízkou 
kvalifikáciu a/alebo s nízkou úrovňou 
vzdelania a osoby so zdravotným 
postihnutím v súlade s programom v 
oblasti zručností pre Európu. 

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) ESF+ by mal podporovať pružné 
príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností 
a získavanie nových zručností pre 
všetkých, najmä pokiaľ ide o digitálne 
zručnosti a kľúčové podporné technológie, 
s cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti 
prispôsobené digitalizácii, technologickým 
zmenám, inovácii a sociálnym a 
hospodárskym zmenám, uľahčiť prechod 
medzi zamestnaniami a mobilitu a 
podporiť najmä dospelých s nízkou 
kvalifikáciu a/alebo s nízkou úrovňou 
vzdelania v súlade s programom v oblasti 
zručností pre Európu. 

(16) ESF+ by mal podporovať pružné 
príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností 
a získavanie nových zručností pre 
všetkých, najmä pokiaľ ide 
o podnikateľské a digitálne zručnosti a 
kľúčové podporné technológie, s cieľom 
umožniť ľuďom získať zručnosti 
prispôsobené digitalizácii, technologickým 
zmenám, inovácii a sociálnym a 
hospodárskym zmenám, uľahčiť prechod 
medzi zamestnaniami a mobilitu a 
podporiť najmä dospelých s nízkou 
kvalifikáciu a/alebo s nízkou úrovňou 
vzdelania v súlade s programom v oblasti 
zručností pre Európu. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Vďaka synergii s programom 
Európsky horizont by ESF+ mal byť 
schopný presadiť a rozšíriť inovačné 
učebné plány podporované z programu 
Európsky horizont s cieľom umožniť 
ľuďom získať zručnosti a kompetencie 
potrebné pre pracovné miesta v budúcnosti.

(17) Vďaka synergii s programom 
Európsky horizont by ESF+ mal byť 
schopný presadiť a rozšíriť inovačné 
učebné plány podporované z programu 
Európsky horizont s cieľom umožniť 
ľuďom získať zručnosti a kompetencie 
potrebné pre ich osobný a profesijný 
rozvoj a pre pracovné miesta v budúcnosti. 
Komisia by mala zabezpečiť synergiu 
medzi zložkou Zdravie a programom 
Európsky horizont s cieľom zlepšiť 
výsledky dosiahnuté v oblasti ochrany 
zdravia a prevencie chorôb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Vďaka synergii s programom 
Európsky horizont by ESF+ mal byť 
schopný presadiť a rozšíriť inovačné 
učebné plány podporované z programu 
Európsky horizont s cieľom umožniť 
ľuďom získať zručnosti a kompetencie 
potrebné pre pracovné miesta v budúcnosti.

(17) Vďaka synergii s programom 
Európsky horizont by ESF+ mal byť 
schopný presadiť a rozšíriť inovačné 
učebné plány podporované z programu 
Európsky horizont s cieľom umožniť 
ľuďom získať zručnosti a kompetencie 
potrebné pre pracovné miesta v budúcnosti 
a riešiť súčasné a budúce spoločenské 
výzvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra 
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Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena 
Gentile

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, a 
chudobných pracujúcich. ESF+ by mal 
podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré 
sú vzdialené od trhu práce, s cieľom 
zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú 
integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ by 
sa takisto mali využívať na zlepšenie 
včasného a rovnakého prístupu k cenovo 
dostupným, udržateľným a 
vysokokvalitným službám, ako 
zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to 
najmä k rodinným a komunitným službám 
starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k 
modernizácii systémov sociálnej ochrany, a 
to najmä s cieľom podporovať ich 
dostupnosť. 

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov na všetkých 
úrovniach verejnej správy, a to aj na 
regionálnej a miestnej úrovni, 
o odstránenie chudoby vrátane 
energetickej chudoby, ako sa predpokladá 
v novo dohodnutých pravidlách o riadení 
energetickej únie, s cieľom nájsť 
východisko z bludného kruhu 
znevýhodnenia pre všetky generácie a 
podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť sociálne nerovnosti a 
nerovnosti v oblasti zdravia. To zahŕňa 
mobilizáciu celej škály proaktívnych a 
reaktívnych politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, v súlade so zásadou č. 11 
Európskeho piliera sociálnych práv,
marginalizovaných komunít, akými sú 
Rómovia, osoby so zdravotným 
postihnutím, ľudia bez domova, štátni 
príslušníci tretích krajín, ako aj
chudobných pracujúcich. ESF+ by mal 
podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré 
sú vzdialené od trhu práce, s cieľom 
zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú 
integráciu, a to aj prostredníctvom cielenej 
podpory sociálneho hospodárstva 
založeného na solidarite. Mali by sa 
podporovať projekty, ktoré podporujú 
aktívne začlenenie, integrované prístupy 
založené na troch pilieroch prístupu k 
službám, podporu príjmov a inkluzívne 
trhy práce. Mali by sa podporovať 
synergie medzi opatreniami 
financovanými z ESF+ a vnútroštátnymi 
stratégiami na podporu príjmov vo forme 
opatrení na podporu minimálneho príjmu 
a/alebo štrukturálnych príjmov, ktoré 
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spájajú podporu príjmov s aktivačnými 
opatreniami a s posilnením služieb alebo 
sociálnych dávok, aby sa posilnil vplyv na 
koncových príjemcov. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 
využívať na zlepšenie včasného a 
rovnakého prístupu k bezplatným alebo
cenovo dostupným, udržateľným a 
vysokokvalitným službám, ako 
zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to 
najmä k rodinným a komunitným službám 
starostlivosti a službám, ktoré riadia 
prístup k primeranému sociálnemu alebo 
cenovo dostupnému bývaniu. ESF+ by 
mal prispieť k modernizácii systémov 
sociálnej ochrany, a to najmä s cieľom 
podporovať ich dostupnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, a 
chudobných pracujúcich. ESF+ by mal 
podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré 
sú vzdialené od trhu práce, s cieľom 
zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú 
integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ 

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov na všetkých 
úrovniach verejnej správy, a to aj na 
regionálnej a miestnej úrovni, v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia a zlé podmienky bývania vrátane 
bezdomovectva, pričom osobitný dôraz by 
sa mal klásť na boj proti feminizácii 
chudoby. To zahŕňa mobilizáciu celej 
škály politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, ľudia so 
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by sa takisto mali využívať na zlepšenie
včasného a rovnakého prístupu k cenovo 
dostupným, udržateľným a 
vysokokvalitným službám, ako 
zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to 
najmä k rodinným a komunitným službám 
starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k 
modernizácii systémov sociálnej ochrany, a 
to najmä s cieľom podporovať ich 
dostupnosť. 

zdravotným postihnutím, ochoreniami 
a/alebo chronickými ochoreniami, 
chudobní pracujúci, bezdomovci, štátni 
príslušníci tretích krajín vrátane 
utečencov, žiadateľov o azyl, migrantov 
bez dokladov a osôb bez štátnej 
príslušnosti a všetkých ostatných ľudí, 
ktorí čelia viacerým sociálnym problémom 
a viacerým formám diskriminácie. ESF+ 
by mal podporovať aktívne začlenenie 
osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, s 
cieľom zabezpečiť ich sociálno-
ekonomické začlenenie a plnú účasť v 
spoločnosti. Finančné prostriedky z ESF+ 
by sa takisto mali využívať na posilnenie 
sociálnych práv prostredníctvom včasného 
a rovnakého prístupu k cenovo dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám, 
ako poradenstvo, zdravotníctvo, 
starostlivosť o deti a predškolské 
vzdelávanie a dlhodobá starostlivosť, a to 
najmä k rodinným a komunitným službám 
starostlivosti, ako aj prístupu k slušnému 
energeticky efektívnemu bývaniu vrátane 
sociálneho bývania. ESF+ by mal prispieť 
k modernizácii systémov sociálnej ochrany 
a sociálnych služieb, a to najmä s cieľom 
podporovať ich dostupnosť a pokrytie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Marian Harkin, Martina Anderson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov na všetkých 
úrovniach v boji proti chudobe s cieľom 
nájsť východisko z bludného kruhu 
znevýhodnenia pre všetky generácie a 
podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
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zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, a chudobných 
pracujúcich. ESF+ by mal podporovať 
aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené 
od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich 
sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 
využívať na zlepšenie včasného a 
rovnakého prístupu k cenovo dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám, 
ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, 
a to najmä k rodinným a komunitným 
službám starostlivosti. ESF+ by mal 
prispieť k modernizácii systémov sociálnej 
ochrany, a to najmä s cieľom podporovať
ich dostupnosť.

diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia a bezdomovectvo. To zahŕňa 
mobilizáciu celej škály politík zameraných 
na najviac znevýhodnené osoby bez 
ohľadu na ich vek vrátane detí, osôb so 
zdravotným postihnutím, 
marginalizovaných komunít, akými sú 
Rómovia, a chudobných pracujúcich. ESF+ 
by mal podporovať aktívne začlenenie 
osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, s 
cieľom zabezpečiť ich sociálno-
ekonomickú integráciu. Mali by sa 
podporovať projekty, ktoré podporujú 
aktívne začlenenie a integráciu na základe 
troch pilierov prístupu k službám, podpore 
príjmov a inkluzívnych trhov práce. Mali 
by sa podporovať synergie medzi 
opatreniami financovanými z ESF+ a 
podporou príjmov vo forme minimálneho 
príjmu a sociálnych dávok, ktoré sú vo 
vnútroštátnej právomoci, a preto nie sú 
oprávnenými výdavkami v rámci ESF+, a 
tým posilniť ich vplyv na koncových 
príjemcov. Finančné prostriedky z ESF+ 
by sa takisto mali využívať na zlepšenie 
včasného a rovnakého prístupu k cenovo 
dostupným, udržateľným a 
vysokokvalitným službám, ako 
zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to 
najmä k rodinným a komunitným službám 
starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k 
modernizácii systémov sociálnej ochrany, a 
to najmä s cieľom podporovať ich 
dostupnosť. 

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
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chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, a 
chudobných pracujúcich. ESF+ by mal 
podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré 
sú vzdialené od trhu práce, s cieľom 
zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú 
integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ by 
sa takisto mali využívať na zlepšenie 
včasného a rovnakého prístupu k cenovo 
dostupným, udržateľným a 
vysokokvalitným službám, ako 
zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to 
najmä k rodinným a komunitným službám 
starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k 
modernizácii systémov sociálnej ochrany, a 
to najmä s cieľom podporovať ich 
dostupnosť. 

chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie, a to aj prostredníctvom 
systémov minimálneho príjmu v súlade so 
zásadou č. 14 Európskeho piliera 
sociálnych práv, a podporovať sociálne 
začlenenie prostredníctvom zabezpečenia 
rovnakých príležitostí pre všetkých, 
bojovať proti diskriminácii a riešiť 
nerovnosti v oblasti zdravia. To zahŕňa 
mobilizáciu celej škály politík zameraných 
na najviac znevýhodnené osoby bez 
ohľadu na ich vek vrátane detí, 
marginalizovaných komunít, akými sú 
Rómovia, chudobní pracujúci, 
bezdomovci a všetci ostatní ľudia, ktorí 
čelia viacerým sociálnym problémom. 
ESF+ by mal podporovať aktívne 
začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené od trhu 
práce, s cieľom zabezpečiť ich sociálno-
ekonomickú integráciu. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 
využívať na zlepšenie včasného a 
rovnakého prístupu k cenovo dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám, 
ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, 
a to najmä k rodinným a komunitným 
službám starostlivosti. ESF+ by mal 
prispieť k modernizácii systémov sociálnej 
ochrany, a to najmä s cieľom podporovať 
ich dostupnosť a pokrytie, a to aj pre ľudí 
v atypických situáciách.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
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generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, a 
chudobných pracujúcich. ESF+ by mal 
podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré 
sú vzdialené od trhu práce, s cieľom 
zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú 
integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ by 
sa takisto mali využívať na zlepšenie 
včasného a rovnakého prístupu k cenovo 
dostupným, udržateľným a 
vysokokvalitným službám, ako 
zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to 
najmä k rodinným a komunitným službám 
starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k 
modernizácii systémov sociálnej ochrany, a 
to najmä s cieľom podporovať ich 
dostupnosť. 

generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, chudobní 
pracujúci, bezdomovci, osoby so 
zdravotným postihnutím, štátni príslušníci 
tretích krajín, žiadatelia o azyl a utečenci 
a všetci ostatní ľudia, ktorí čelia viacerým 
sociálnym problémom. ESF+ by mal 
podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré 
sú vzdialené od trhu práce, s cieľom 
zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú 
integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ by 
sa takisto mali využívať na zlepšenie 
včasného a rovnakého prístupu k cenovo 
dostupným, udržateľným a 
vysokokvalitným službám, ako 
zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to 
najmä k rodinným a komunitným službám 
starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k 
modernizácii systémov sociálnej ochrany, a 
to najmä s cieľom podporovať ich 
dostupnosť, inkluzívnosť a komplexné 
pokrytie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
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diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, a 
chudobných pracujúcich. ESF+ by mal 
podporovať aktívne začlenenie osôb, ktoré 
sú vzdialené od trhu práce, s cieľom 
zabezpečiť ich sociálno-ekonomickú 
integráciu. Finančné prostriedky z ESF+ by 
sa takisto mali využívať na zlepšenie 
včasného a rovnakého prístupu k cenovo 
dostupným, udržateľným a 
vysokokvalitným službám, ako 
zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, a to 
najmä k rodinným a komunitným službám 
starostlivosti. ESF+ by mal prispieť k 
modernizácii systémov sociálnej ochrany, 
a to najmä s cieľom podporovať ich 
dostupnosť. 

diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí a chudobných pracujúcich. 
ESF+ by mal podporovať aktívne 
začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené od trhu 
práce, s cieľom zabezpečiť ich sociálno-
ekonomickú integráciu. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 
využívať na zlepšenie včasného a 
rovnakého prístupu k cenovo dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám, 
ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, 
a to najmä k rodinným a komunitným 
službám starostlivosti. ESF+ by mal 
prispieť k rozšíreniu systémov sociálnej 
ochrany, a to najmä s cieľom podporovať 
ich dostupnosť. 

Or. it

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, a chudobných 
pracujúcich. ESF+ by mal podporovať 
aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené 

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík a stratégií zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, osôb so zdravotným 
postihnutím, marginalizovaných komunít, 
akými sú Rómovia, a chudobných 
pracujúcich. ESF+ by mal podporovať 
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od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich 
sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 
využívať na zlepšenie včasného a 
rovnakého prístupu k cenovo dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám, 
ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, 
a to najmä k rodinným a komunitným 
službám starostlivosti. ESF+ by mal 
prispieť k modernizácii systémov sociálnej 
ochrany, a to najmä s cieľom podporovať 
ich dostupnosť. 

aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené 
od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich 
sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 
využívať na zlepšenie včasného a 
rovnakého prístupu k cenovo dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám, 
ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, 
a to najmä k rodinným a komunitným 
službám starostlivosti. ESF+ by mal 
prispieť k modernizácii inštitúcií 
sociálneho zabezpečenia a verejných 
služieb zamestnanosti a systémov 
sociálnej ochrany, a to najmä s cieľom 
podporovať ich dostupnosť a účinnosť pri 
reagovaní na meniace sa skutočnosti sveta 
práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, a chudobných 
pracujúcich. ESF+ by mal podporovať 
aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené 
od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich 
sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov na všetkých 
úrovniach verejnej správy, a to aj na 
miestnej a regionálnej úrovni, v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia a bezdomovectvo. To zahŕňa 
mobilizáciu celej škály politík zameraných 
na najviac znevýhodnené osoby bez 
ohľadu na ich vek vrátane detí, osôb so 
zdravotným postihnutím, 
marginalizovaných komunít, akými sú 
Rómovia, a chudobných pracujúcich. ESF+ 
by mal podporovať aktívne začlenenie 
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využívať na zlepšenie včasného a 
rovnakého prístupu k cenovo dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám, 
ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, 
a to najmä k rodinným a komunitným 
službám starostlivosti. ESF+ by mal 
prispieť k modernizácii systémov sociálnej 
ochrany, a to najmä s cieľom podporovať 
ich dostupnosť. 

osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, s 
cieľom zabezpečiť ich sociálno-
ekonomickú integráciu. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 
využívať na zlepšenie včasného a 
rovnakého prístupu k cenovo dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám, 
ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, 
a to najmä k rodinným a komunitným 
službám starostlivosti. ESF+ by mal 
prispieť k modernizácii systémov sociálnej 
ochrany, a to najmä s cieľom podporovať 
ich dostupnosť. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Edouard Martin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, a chudobných 
pracujúcich. ESF+ by mal podporovať 
aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené 
od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich 
sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 
využívať na zlepšenie včasného a 
rovnakého prístupu k cenovo dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám, 
ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, 
a to najmä k rodinným a komunitným 

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe vrátane energetickej chudoby, 
ako sa predpokladá v novo dohodnutých 
pravidlách o riadení energetickej únie, s 
cieľom nájsť východisko z bludného kruhu 
znevýhodnenia pre všetky generácie a 
podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, a chudobných 
pracujúcich. ESF+ by mal podporovať 
aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené 
od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich 
sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 
využívať na zlepšenie včasného a 
rovnakého prístupu k cenovo dostupným, 
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službám starostlivosti. ESF+ by mal 
prispieť k modernizácii systémov sociálnej 
ochrany, a to najmä s cieľom podporovať 
ich dostupnosť. 

udržateľným a vysokokvalitným službám, 
ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, 
a to najmä k rodinným a komunitným 
službám starostlivosti. ESF+ by mal
prispieť k modernizácii systémov sociálnej 
ochrany, a to najmä s cieľom podporovať 
ich dostupnosť. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Verónica Lope Fontagné

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, a chudobných 
pracujúcich. ESF+ by mal podporovať 
aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené 
od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich 
sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 
využívať na zlepšenie včasného a 
rovnakého prístupu k cenovo dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám, 
ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, 
a to najmä k rodinným a komunitným 
službám starostlivosti. ESF+ by mal 
prispieť k modernizácii systémov sociálnej 
ochrany, a to najmä s cieľom podporovať 
ich dostupnosť. 

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov a miestnych 
a regionálnych orgánov v boji proti 
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne začlenenie 
prostredníctvom zabezpečenia rovnakých
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosti v oblasti 
zdravia. To zahŕňa mobilizáciu celej škály 
politík zameraných na najviac 
znevýhodnené osoby bez ohľadu na ich 
vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, a chudobných 
pracujúcich. ESF+ by mal podporovať 
aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené 
od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich 
sociálno-ekonomickú integráciu. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 
využívať na zlepšenie včasného a 
rovnakého prístupu k cenovo dostupným, 
udržateľným a vysokokvalitným službám, 
ako zdravotníctvo a dlhodobá starostlivosť, 
a to najmä k rodinným a komunitným 
službám starostlivosti. ESF+ by mal 
prispieť k modernizácii systémov sociálnej 
ochrany, a to najmä s cieľom podporovať 
ich dostupnosť. 
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Vzhľadom na rôznorodosť úrovne 
rozvoja v regiónoch a rozdielnu sociálnu 
realitu v celej Európe by mal byť stupeň 
flexibility ESF+ dostatočný na 
zohľadnenie regionálnych a územných 
špecifík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Theodoros Zagorakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Vzhľadom na rôznorodosť úrovne 
rozvoja v regiónoch a rozdielnu sociálnu 
realitu v celej Európe by mal byť stupeň 
flexibility ESF+ dostatočný na 
zohľadnenie regionálnych a územných 
špecifík.

Or. en

Odôvodnenie

V oblastiach intervencie ESF+ je potrebná väčšia flexibilita.

Pozmeňujúci návrh 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Vzhľadom na to, že úrovne rozvoja 
sa v Európe rôznia, intervencie z ESF+ 
musia byť naďalej dostatočne pružné, aby 
sa v nich mohli zohľadniť regionálne a 
územné špecifiká.

Or. fr

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) ESF+ by mal prispieť k zníženiu
chudoby podporou vnútroštátnych schém, 
ktorých cieľom je zmierniť potravinovú 
a materiálnu depriváciu a podporiť 
sociálnu integráciu osôb ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením 
a najodkázanejších osôb. Vzhľadom na to, 
že na úrovni Únie sú najmenej 4 % 
zdrojov zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu určené na podporu 
najodkázanejších osôb, členské štáty by 
mali prideliť najmenej 2 % vnútroštátnych 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na riešenie foriem 
extrémnej chudoby s najväčším vplyvom 
na sociálne vylúčenie, ako je 
bezdomovectvo, chudoba detí a 
potravinová deprivácia. Z dôvodu povahy 
operácií a typu koncových príjemcov je 
nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na 
riešenie materiálnej deprivácie 
najodkázanejších osôb uplatňovali 
jednoduchšie pravidlá.

(19) ESF+ by mal prispieť 
k odstráneniu chudoby podporou 
vnútroštátnych schém, ktorých cieľom je 
zmierniť potravinovú a materiálnu 
depriváciu a podporiť sociálnu integráciu 
osôb trpiacich alebo ohrozených chudobou 
alebo sociálnym vylúčením 
a najodkázanejších osôb. Členské štáty by 
mali prideliť najmenej 4 % vnútroštátnych 
zdrojov zo zložky Sociálna súdržnosť 
a sociálne práva podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu na odstránenie foriem extrémnej 
chudoby s najväčším vplyvom na sociálne 
vylúčenie, ako je bezdomovectvo, chudoba 
detí a potravinová deprivácia. Z dôvodu 
povahy operácií a typu koncových 
príjemcov je nevyhnutné, aby sa na 
podporu určenú na riešenie materiálnej 
deprivácie najodkázanejších osôb 
uplatňovali čo najjednoduchšie pravidlá.  
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) ESF+ by mal prispieť k zníženiu 
chudoby podporou vnútroštátnych schém, 
ktorých cieľom je zmierniť potravinovú 
a materiálnu depriváciu a podporiť 
sociálnu integráciu osôb ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením 
a najodkázanejších osôb. Vzhľadom na to, 
že na úrovni Únie sú najmenej 4 % 
zdrojov zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu určené na podporu 
najodkázanejších osôb, členské štáty by 
mali prideliť najmenej 2 % vnútroštátnych 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na riešenie foriem 
extrémnej chudoby s najväčším vplyvom 
na sociálne vylúčenie, ako je 
bezdomovectvo, chudoba detí a 
potravinová deprivácia. Z dôvodu povahy 
operácií a typu koncových príjemcov je 
nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na 
riešenie materiálnej deprivácie 
najodkázanejších osôb uplatňovali 
jednoduchšie pravidlá.  

(19) ESF+ by mal prispieť k zníženiu 
chudoby podporou vnútroštátnych schém, 
ktorých cieľom je zmierniť potravinovú 
a materiálnu depriváciu a podporiť 
sociálne začlenenie osôb ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením 
a najodkázanejších osôb. Členské štáty by 
mali prideliť najmenej 4 % vnútroštátnych 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na riešenie foriem 
extrémnej chudoby s najväčším vplyvom 
na sociálne vylúčenie, ako je 
bezdomovectvo, chudoba detí a 
potravinová deprivácia. Z dôvodu povahy 
operácií a typu koncových príjemcov je 
nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na 
riešenie materiálnej deprivácie 
najodkázanejších osôb uplatňovali 
jednoduchšie pravidlá.  

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) ESF+ by mal prispieť k zníženiu 
chudoby podporou vnútroštátnych schém, 
ktorých cieľom je zmierniť potravinovú 
a materiálnu depriváciu a podporiť 
sociálnu integráciu osôb ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením 
a najodkázanejších osôb. Vzhľadom na to,
že na úrovni Únie sú najmenej 4 % 
zdrojov zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu určené na podporu 
najodkázanejších osôb, členské štáty by 
mali prideliť najmenej 2 % vnútroštátnych 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na riešenie foriem 
extrémnej chudoby s najväčším vplyvom 
na sociálne vylúčenie, ako je 
bezdomovectvo, chudoba detí a 
potravinová deprivácia. Z dôvodu povahy 
operácií a typu koncových príjemcov je 
nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na 
riešenie materiálnej deprivácie 
najodkázanejších osôb uplatňovali 
jednoduchšie pravidlá.  

(19) ESF+ by mal prispieť k zníženiu 
chudoby podporou vnútroštátnych schém, 
ktorých cieľom je zmierniť potravinovú 
a materiálnu depriváciu a podporiť 
sociálnu integráciu osôb ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením 
a najodkázanejších osôb. Členské štáty by 
mali prideliť najmenej 4 % vnútroštátnych 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na riešenie foriem 
extrémnej chudoby s najväčším vplyvom 
na sociálne vylúčenie, ako je 
bezdomovectvo, chudoba detí a 
potravinová deprivácia. Z dôvodu povahy 
operácií a typu koncových príjemcov je 
nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na 
riešenie materiálnej deprivácie 
najodkázanejších osôb uplatňovali 
jednoduchšie pravidlá.  

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) ESF+ by mal prispieť k zníženiu 
chudoby podporou vnútroštátnych schém, 
ktorých cieľom je zmierniť potravinovú 
a materiálnu depriváciu a podporiť 
sociálnu integráciu osôb ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením 
a najodkázanejších osôb. Vzhľadom na to,
že na úrovni Únie sú najmenej 4 % 
zdrojov zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu určené na podporu 

(19) ESF+ by mal prispieť k zníženiu 
chudoby podporou vnútroštátnych schém, 
ktorých cieľom je zmierniť potravinovú 
a materiálnu depriváciu a podporiť 
sociálnu integráciu osôb ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením 
a najodkázanejších osôb. Členské štáty by 
mali prideliť najmenej 4 % vnútroštátnych 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na riešenie foriem 
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najodkázanejších osôb, členské štáty by 
mali prideliť najmenej 2 % vnútroštátnych 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na riešenie foriem 
extrémnej chudoby s najväčším vplyvom 
na sociálne vylúčenie, ako je 
bezdomovectvo, chudoba detí a 
potravinová deprivácia. Z dôvodu povahy 
operácií a typu koncových príjemcov je 
nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na 
riešenie materiálnej deprivácie 
najodkázanejších osôb uplatňovali 
jednoduchšie pravidlá.  

extrémnej chudoby s najväčším vplyvom 
na sociálne vylúčenie, ako je 
bezdomovectvo, chudoba detí a 
potravinová deprivácia. Z dôvodu povahy 
operácií a typu koncových príjemcov je 
nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na 
riešenie materiálnej deprivácie 
najodkázanejších osôb uplatňovali 
jednoduchšie pravidlá.  

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Heinz K. Becker

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) ESF+ by mal prispieť k zníženiu 
chudoby podporou vnútroštátnych schém, 
ktorých cieľom je zmierniť potravinovú 
a materiálnu depriváciu a podporiť 
sociálnu integráciu osôb ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením 
a najodkázanejších osôb. Vzhľadom na to, 
že na úrovni Únie sú najmenej 4 % zdrojov 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu určené na podporu 
najodkázanejších osôb, členské štáty by 
mali prideliť najmenej 2 % vnútroštátnych 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na riešenie foriem 
extrémnej chudoby s najväčším vplyvom 
na sociálne vylúčenie, ako je 
bezdomovectvo, chudoba detí a 
potravinová deprivácia. Z dôvodu povahy 
operácií a typu koncových príjemcov je 
nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na 
riešenie materiálnej deprivácie 
najodkázanejších osôb uplatňovali 

(19) ESF+ by mal prispieť k zníženiu 
chudoby podporou vnútroštátnych schém, 
ktorých cieľom je zmierniť potravinovú 
a materiálnu depriváciu a podporiť 
sociálnu integráciu osôb ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením 
a najodkázanejších osôb. Vzhľadom na to, 
že na úrovni Únie sú najmenej 4 % zdrojov 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu určené na podporu 
najodkázanejších osôb, členské štáty by 
mali prideliť najmenej 2 % vnútroštátnych 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na riešenie foriem 
extrémnej chudoby s najväčším vplyvom 
na sociálne vylúčenie, ako je 
bezdomovectvo, chudoba detí, chudoba 
starších ľudí a potravinová deprivácia. Z 
dôvodu povahy operácií a typu koncových 
príjemcov je nevyhnutné, aby sa na 
podporu určenú na riešenie materiálnej 
deprivácie najodkázanejších osôb 
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jednoduchšie pravidlá. uplatňovali jednoduchšie pravidlá.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 129
Heinz K. Becker

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) V tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
chudoba starších ľudí je európskym 
problémom a prevažne sa týka žien. 
Rozdiel vo výške dôchodkov mužov a žien, 
ktorý môžeme vymedziť ako rozdiel medzi 
priemernou výškou dôchodkov pred 
zdanením, ktorú dostávajú ženy v 
porovnaní s mužmi, v EÚ v roku 2014 
predstavoval vo vekovej skupine 65 a viac 
rokov 39,4 % a za posledných päť rokov 
sa v polovici členských štátov zvýšil; 
keďže finančná a hospodárska kríza v 
posledných rokoch mala negatívny vplyv 
na príjmy mnohých žien a v dlhodobom 
priemere má väčší vplyv na príjmy žien 
než mužov; keďže v niektorých členských 
štátoch 11 až 36 % žien nemá vôbec 
žiadny prístup k dôchodku.

Or. de

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) V záujme odstránenia chudoby a 
zabezpečenia väčšieho sociálneho 
začlenenia by sa v rámci ESF+ mala 
podporovať aktívna účasť 
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špecializovaných sociálnych 
mimovládnych organizácií a organizácií, 
ktoré zastupujú ľudí žijúcich v chudobe a 
pracujú s nimi, pri príprave, realizácii a 
hodnotení programov určených na tento 
účel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na pretrvávajúcu 
potrebu zintenzívniť snahy v oblasti 
riadenia migračných tokov v Únii ako 
celku a zabezpečiť koherentnú, silnú a 
dôslednú podporu solidarity a snáh o 
zdieľanie zodpovednosti by sa z ESF+ 
mali poskytovať prostriedky na podporu 
sociálno-ekonomickej integrácie 
príslušníkov tretích krajín, ktoré budú 
doplnkom k akciám financovaným z 
Fondu pre azyl a migráciu.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 132
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na pretrvávajúcu 
potrebu zintenzívniť snahy v oblasti 
riadenia migračných tokov v Únii ako 
celku a zabezpečiť koherentnú, silnú a 
dôslednú podporu solidarity a snáh o 
zdieľanie zodpovednosti by sa z ESF+ 

vypúšťa sa
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mali poskytovať prostriedky na podporu 
sociálno-ekonomickej integrácie 
príslušníkov tretích krajín, ktoré budú 
doplnkom k akciám financovaným z 
Fondu pre azyl a migráciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na pretrvávajúcu 
potrebu zintenzívniť snahy v oblasti 
riadenia migračných tokov v Únii ako 
celku a zabezpečiť koherentnú, silnú a 
dôslednú podporu solidarity a snáh o 
zdieľanie zodpovednosti by sa z ESF+ mali 
poskytovať prostriedky na podporu 
sociálno-ekonomickej integrácie
príslušníkov tretích krajín, ktoré budú 
doplnkom k akciám financovaným z Fondu 
pre azyl a migráciu.

(20) Vzhľadom na pretrvávajúcu 
potrebu zintenzívniť snahy v oblasti 
riadenia migračných tokov v Únii ako 
celku a zabezpečiť koherentnú, silnú a 
dôslednú podporu solidarity a snáh o 
zdieľanie zodpovednosti by sa z ESF+ mali 
poskytovať prostriedky na podporu 
sociálno-ekonomického začlenenia
príslušníkov tretích krajín vrátane 
utečencov a žiadateľov o azyl, ktoré budú 
doplnkom k akciám financovaným z Fondu 
pre azyl a migráciu. Členské štáty by mali 
vyčleniť 2 % svojich zdrojov z ESF+ na 
začlenenie štátnych príslušníkov tretích 
krajín a/alebo marginalizovaných 
komunít na miestnej úrovni.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na pretrvávajúcu 
potrebu zintenzívniť snahy v oblasti 
riadenia migračných tokov v Únii ako 
celku a zabezpečiť koherentnú, silnú a 
dôslednú podporu solidarity a snáh o 
zdieľanie zodpovednosti by sa z ESF+ mali 
poskytovať prostriedky na podporu 
sociálno-ekonomickej integrácie 
príslušníkov tretích krajín, ktoré budú 
doplnkom k akciám financovaným z Fondu 
pre azyl a migráciu.

(20) Vzhľadom na pretrvávajúcu 
potrebu zintenzívniť snahy v oblasti 
riadenia migračných tokov v Únii ako 
celku a zabezpečiť koherentnú, silnú a 
dôslednú podporu solidarity a snáh 
o spravodlivé zdieľanie zodpovednosti by 
sa z ESF+ mali poskytovať prostriedky na 
podporu sociálno-ekonomickej integrácie 
príslušníkov tretích krajín, ktoré budú 
doplnkom k akciám financovaným z Fondu 
pre azyl a migráciu, EFRR a tých fondov, 
ktoré môžu mať pozitívny vplyv na 
začlenenie štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Členské štáty by mali vyčleniť 
primerané množstvo prostriedkov ESF+ 
pre miestne orgány na uspokojenie 
potrieb integrácie štátnych príslušníkov 
tretích krajín na miestnej úrovni.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na pretrvávajúcu 
potrebu zintenzívniť snahy v oblasti 
riadenia migračných tokov v Únii ako 
celku a zabezpečiť koherentnú, silnú a 
dôslednú podporu solidarity a snáh o 
zdieľanie zodpovednosti by sa z ESF+ mali 
poskytovať prostriedky na podporu 
sociálno-ekonomickej integrácie 
príslušníkov tretích krajín, ktoré budú 
doplnkom k akciám financovaným z Fondu 
pre azyl a migráciu.

(20) Vzhľadom na pretrvávajúcu 
potrebu zintenzívniť snahy v oblasti 
riadenia migračných tokov v Únii ako 
celku a zabezpečiť koherentnú, silnú a 
dôslednú podporu solidarity a snáh o 
zdieľanie zodpovednosti by sa z ESF+ mali 
poskytovať prostriedky na podporu 
sociálno-ekonomickej integrácie 
príslušníkov tretích krajín, ktoré budú 
doplnkom k akciám financovaným z Fondu 
pre azyl a migráciu. Členské štáty by mali 
miestnym orgánom prideliť adekvátne 
zdroje na integráciu štátnych príslušníkov 
tretích krajín na miestnej úrovni.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Brando Benifei

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Riadenie migračných tokov má 
výrazný mestský a miestny rozmer a 
dôsledky. Mestá, miestne a regionálne 
orgány, sociálni partneri, sociálno-
ekonomickí aktéri a organizácie 
občianskej spoločnosti dokázali, že sú 
schopné vypracovať účinné a inovatívne 
stratégie, projekty a iniciatívy na riešenie 
krátkodobých a dlhodobých výziev 
súvisiacich s prijímaním, sociálnym 
začlenením a integráciou štátnych 
príslušníkov tretích krajín do spoločnosti 
a na trhu práce. V rámci ESF+ by sa 
mala poskytovať priama podpor mestám a 
miestnym zainteresovaným stranám, aby 
sa rozšírili miestne projekty v tejto oblasti 
s cieľom poskytnúť včasnú, cielenú a 
účinnú podporu založenú na miestnych 
potrebách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) ESF+ by sa za žiadnych okolností 
nemal používať na priamu alebo 
nepriamu stimuláciu nových nelegálnych 
migračných tokov do EÚ, ale mal by 
zostať užitočným nástrojom na podporu 
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sociálnej a hospodárskej integrácie 
občanov Únie, najmä mladých ľudí, s 
oprávneným pobytom v Únii, ktorí sú 
postihnutí chudobou, materiálnou 
depriváciou, sociálnym vylúčením a majú 
ťažkosti s trvalým uplatnením na 
európskom trhu práce.

Or. it

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom by členské štáty 
mali prideliť primeranú sumu zo svojich 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na implementáciu 
príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 
výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 
členské štáty by mali zaručiť súlad, 
koordináciu a komplementaritu medzi 
zložkou podliehajúcou zdieľanému 
riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ 
a programom na podporu reforiem 
vrátane nástroja na realizáciu reforiem a 
nástroja technickej podpory. Komisia a 
členské štáty by mali vo všetkých fázach 
procesu najmä zabezpečiť účinnú 
koordináciu s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementaritu a synergiu medzi 
zdrojmi financovania vrátane súvisiacej 

vypúšťa sa
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technickej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom by členské štáty 
mali prideliť primeranú sumu zo svojich 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na implementáciu 
príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 
výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 
členské štáty by mali zaručiť súlad, 
koordináciu a komplementaritu medzi 
zložkou podliehajúcou zdieľanému 
riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ 
a programom na podporu reforiem 
vrátane nástroja na realizáciu reforiem a 
nástroja technickej podpory. Komisia a 
členské štáty by mali vo všetkých fázach 
procesu najmä zabezpečiť účinnú 
koordináciu s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementaritu a synergiu medzi 
zdrojmi financovania vrátane súvisiacej 
technickej pomoci.

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy 
členských štátov v oblasti zamestnanosti, 
sociálneho začlenenia, zdravotnej a 
dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a 
odbornej prípravy.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 140
Claude Rolin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom by členské štáty 
mali prideliť primeranú sumu zo svojich 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na implementáciu 
príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 
výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 
členské štáty by mali zaručiť súlad, 
koordináciu a komplementaritu medzi 
zložkou podliehajúcou zdieľanému 
riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ 
a programom na podporu reforiem 
vrátane nástroja na realizáciu reforiem a 
nástroja technickej podpory. Komisia a 
členské štáty by mali vo všetkých fázach 
procesu najmä zabezpečiť účinnú 
koordináciu s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi 
financovania vrátane súvisiacej technickej 
pomoci.

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. Komisia a členské štáty by mali 
vo všetkých fázach procesu najmä 
zabezpečiť účinnú koordináciu s cieľom 
zabezpečiť konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi 
financovania vrátane súvisiacej technickej 
pomoci.

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom by členské štáty 
mali prideliť primeranú sumu zo svojich 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na implementáciu 
príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 
výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 
členské štáty by mali zaručiť súlad, 
koordináciu a komplementaritu medzi 
zložkou podliehajúcou zdieľanému 
riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a 
programom na podporu reforiem vrátane 
nástroja na realizáciu reforiem a nástroja 
technickej podpory. Komisia a členské 
štáty by mali vo všetkých fázach procesu 
najmä zabezpečiť účinnú koordináciu s 
cieľom zabezpečiť konzistentnosť, 
koherentnosť, komplementaritu a synergiu 
medzi zdrojmi financovania vrátane 
súvisiacej technickej pomoci.

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. Členské štáty by mali prideliť 
primeranú sumu zo svojich zdrojov zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu na tie príslušné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny, ktoré sú v súlade s 
logikou ESF+. Komisia a členské štáty by 
mali zaručiť súlad, koordináciu a 
komplementaritu medzi zložkou 
podliehajúcou zdieľanému riadeniu a 
zložkou Zdravie v rámci ESF+ a 
programom na podporu reforiem. Komisia 
a členské štáty by mali vo všetkých fázach 
procesu najmä zabezpečiť účinnú 
koordináciu s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi 
financovania vrátane súvisiacej technickej 
pomoci, pričom sa vždy zohľadnia ciele 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenej v článku 174 
ZFEÚ.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
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starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom by členské štáty 
mali prideliť primeranú sumu zo svojich 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na implementáciu 
príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 
výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 
členské štáty by mali zaručiť súlad, 
koordináciu a komplementaritu medzi 
zložkou podliehajúcou zdieľanému 
riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a 
programom na podporu reforiem vrátane 
nástroja na realizáciu reforiem a nástroja 
technickej podpory. Komisia a členské 
štáty by mali vo všetkých fázach procesu 
najmä zabezpečiť účinnú koordináciu s 
cieľom zabezpečiť konzistentnosť, 
koherentnosť, komplementaritu a synergiu 
medzi zdrojmi financovania vrátane 
súvisiacej technickej pomoci.

starostlivosti, vzdelávania a odbornej 
prípravy a odstraňovania chudoby, čo 
súvisí s výzvami zaznamenanými v 
sociálnom prehľade v rámci európskeho 
semestra. Členské štáty by mali prideliť 
primeranú sumu zo svojich zdrojov zo 
zložky Sociálna súdržnosť a sociálne 
práva na implementáciu príslušných 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny 
týkajúcich sa štrukturálnych výziev, ktoré 
je vhodné riešiť pomocou viacročných 
investícií spadajúcich do rozsahu 
pôsobnosti ESF+. Komisia a členské štáty 
by mali zapojiť miestne a regionálne 
orgány do procesu, ktorého cieľom je
zaručiť súlad, koordináciu a 
komplementaritu medzi všetkými 
úrovňami verejnej správy a medzi zložkou 
ESF+ podliehajúcou zdieľanému riadeniu 
a zložkou ESF+ podliehajúcou priamemu 
a nepriamemu riadeniu, ako aj medzi 
nimi a programom na podporu reforiem 
vrátane nástroja na realizáciu reforiem a 
nástroja technickej podpory. Komisia a 
členské štáty by mali vo všetkých fázach 
procesu najmä zabezpečiť účinnú 
koordináciu s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi 
financovania vrátane súvisiacej technickej 
pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
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starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom by členské štáty 
mali prideliť primeranú sumu zo svojich 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na implementáciu 
príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 
výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 
členské štáty by mali zaručiť súlad, 
koordináciu a komplementaritu medzi 
zložkou podliehajúcou zdieľanému 
riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a 
programom na podporu reforiem vrátane 
nástroja na realizáciu reforiem a nástroja 
technickej podpory. Komisia a členské 
štáty by mali vo všetkých fázach procesu 
najmä zabezpečiť účinnú koordináciu s 
cieľom zabezpečiť konzistentnosť, 
koherentnosť, komplementaritu a synergiu 
medzi zdrojmi financovania vrátane 
súvisiacej technickej pomoci.

starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom by členské štáty 
mali prideliť primeranú sumu zo svojich 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na implementáciu 
príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 
výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia by 
mala preskúmať operačné programy s 
cieľom posúdiť, či dostatočne reagujú na 
odporúčania pre jednotlivé krajiny. 
Komisia a členské štáty by mali do tohto 
procesu zmysluplne zapojiť miestne a 
regionálne orgány s cieľom zaručiť súlad, 
koordináciu a komplementaritu medzi 
všetkými úrovňami verejnej správy a 
medzi zložkou podliehajúcou zdieľanému 
riadeniu a EaSI a zložkou Zdravie v rámci 
ESF+ a programom na podporu reforiem 
vrátane nástroja na realizáciu reforiem a 
nástroja technickej podpory. Komisia a 
členské štáty by mali vo všetkých fázach 
procesu najmä zabezpečiť účinnú 
koordináciu s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi 
financovania vrátane súvisiacej technickej 
pomoci pri dodržiavaní zásady 
partnerstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Edouard Martin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
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starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom by členské štáty 
mali prideliť primeranú sumu zo svojich 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na implementáciu 
príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 
výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 
členské štáty by mali zaručiť súlad, 
koordináciu a komplementaritu medzi 
zložkou podliehajúcou zdieľanému 
riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a 
programom na podporu reforiem vrátane 
nástroja na realizáciu reforiem a nástroja 
technickej podpory. Komisia a členské 
štáty by mali vo všetkých fázach procesu 
najmä zabezpečiť účinnú koordináciu s 
cieľom zabezpečiť konzistentnosť, 
koherentnosť, komplementaritu a synergiu 
medzi zdrojmi financovania vrátane 
súvisiacej technickej pomoci.

starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom a novými 
pravidlami týkajúcimi sa riadenia 
energetickej únie by členské štáty mali 
prideliť primeranú sumu zo svojich zdrojov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu na implementáciu príslušných 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny 
spôsobom založeným na spravodlivom 
prechode, ktoré sa týkajú štrukturálnych 
výziev vrátane výziev v oblasti klímy a 
energetiky, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 
členské štáty by mali zaručiť súlad, 
koordináciu a komplementaritu medzi 
zložkou podliehajúcou zdieľanému 
riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a 
programom na podporu reforiem vrátane 
nástroja na realizáciu reforiem a nástroja 
technickej podpory. Komisia a členské 
štáty by mali vo všetkých fázach procesu 
najmä zabezpečiť účinnú koordináciu s 
cieľom zabezpečiť konzistentnosť, 
koherentnosť, komplementaritu a synergiu 
medzi zdrojmi financovania vrátane 
súvisiacej technickej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Heinz K. Becker

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom by členské štáty 
mali prideliť primeranú sumu zo svojich 

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom by členské štáty 
mali prideliť primeranú sumu zo svojich 
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zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na implementáciu 
príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 
výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 
členské štáty by mali zaručiť súlad, 
koordináciu a komplementaritu medzi 
zložkou podliehajúcou zdieľanému 
riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a 
programom na podporu reforiem vrátane 
nástroja na realizáciu reforiem a nástroja 
technickej podpory. Komisia a členské 
štáty by mali vo všetkých fázach procesu 
najmä zabezpečiť účinnú koordináciu s 
cieľom zabezpečiť konzistentnosť, 
koherentnosť, komplementaritu a synergiu 
medzi zdrojmi financovania vrátane 
súvisiacej technickej pomoci.

zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na implementáciu 
príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 
výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 
členské štáty by mali zaručiť súlad, 
koordináciu a komplementaritu medzi 
zložkou podliehajúcou zdieľanému 
riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a 
programom na podporu reforiem vrátane 
nástroja na realizáciu reforiem a nástroja 
technickej podpory, ako aj súlad s cieľmi 
Európskeho piliera sociálnych práv pre 
trvalo udržateľný rozvoj. Komisia a 
členské štáty by mali vo všetkých fázach 
procesu najmä zabezpečiť účinnú 
koordináciu s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi 
financovania vrátane súvisiacej technickej 
pomoci.

Or. de

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom by členské štáty 
mali prideliť primeranú sumu zo svojich 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na implementáciu 
príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom by členské štáty 
mali prideliť primeranú sumu zo svojich 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na implementáciu 
príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 
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výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 
členské štáty by mali zaručiť súlad, 
koordináciu a komplementaritu medzi 
zložkou podliehajúcou zdieľanému 
riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a 
programom na podporu reforiem vrátane 
nástroja na realizáciu reforiem a nástroja 
technickej podpory. Komisia a členské 
štáty by mali vo všetkých fázach procesu 
najmä zabezpečiť účinnú koordináciu s 
cieľom zabezpečiť konzistentnosť, 
koherentnosť, komplementaritu a synergiu 
medzi zdrojmi financovania vrátane 
súvisiacej technickej pomoci.

výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 
členské štáty by mali do procesu zapojiť 
miestne a regionálne orgány s cieľom
zaručiť súlad, koordináciu a 
komplementaritu medzi zložkou 
podliehajúcou zdieľanému riadeniu a 
zložkou Zdravie v rámci ESF+ a 
programom na podporu reforiem vrátane 
nástroja na realizáciu reforiem a nástroja 
technickej podpory. Komisia a členské 
štáty by mali vo všetkých fázach procesu 
najmä zabezpečiť účinnú koordináciu s 
cieľom zabezpečiť konzistentnosť, 
koherentnosť, komplementaritu a synergiu 
medzi zdrojmi financovania vrátane 
súvisiacej technickej pomoci.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom by členské štáty 
mali prideliť primeranú sumu zo svojich 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na implementáciu 
príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 
výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 
členské štáty by mali zaručiť súlad, 
koordináciu a komplementaritu medzi 
zložkou podliehajúcou zdieľanému 

(21) Z ESF+ by sa mali podporovať 
reformy politiky a systémové reformy v 
oblasti zamestnanosti, sociálneho 
začlenenia, zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy. S cieľom posilniť zosúladenie s 
európskym semestrom by členské štáty 
mali prideliť primeranú sumu zo svojich 
zdrojov zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu na implementáciu 
príslušných odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny týkajúcich sa štrukturálnych 
výziev, ktoré je vhodné riešiť pomocou 
viacročných investícií spadajúcich do 
rozsahu pôsobnosti ESF+. Komisia a 
členské štáty by mali zaručiť súlad, 
koordináciu a komplementaritu medzi 
zložkou podliehajúcou zdieľanému 
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riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a 
programom na podporu reforiem vrátane 
nástroja na realizáciu reforiem a nástroja 
technickej podpory. Komisia a členské 
štáty by mali vo všetkých fázach procesu 
najmä zabezpečiť účinnú koordináciu s 
cieľom zabezpečiť konzistentnosť, 
koherentnosť, komplementaritu a synergiu 
medzi zdrojmi financovania vrátane 
súvisiacej technickej pomoci.

riadeniu a zložkou Zdravie v rámci ESF+ a 
programom na podporu reforiem vrátane 
nástroja na realizáciu reforiem a nástroja 
technickej podpory, ako aj s Európskym 
pilierom sociálnych práv. Komisia a 
členské štáty by mali vo všetkých fázach 
procesu najmä zabezpečiť účinnú 
koordináciu s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi 
financovania vrátane súvisiacej technickej 
pomoci.

Or. fr

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
25 % svojich vnútroštátnych prostriedkov
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu.

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia a odstraňovania 
chudoby vyčleniť najmenej 30 % zložky 
Sociálna súdržnosť a sociálne práva. 
Tento percentuálny podiel by mal dopĺňať 
vnútroštátne prostriedky na riešenie 
extrémnej chudoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
25 % svojich vnútroštátnych prostriedkov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu.

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
vyčleniť najmenej 30 % svojich 
vnútroštátnych prostriedkov zo zložky 
ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu. 
Členské štáty by mali túto pridelenú sumu 
použiť na riešenie problémov nad rámec 
nezamestnanosti prostredníctvom iných 
opatrení, ako sú aktivačné opatrenia na 
trhu práce na podporu boja proti chudobe 
a začlenenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
25 % svojich vnútroštátnych prostriedkov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu.

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
vyčleniť najmenej 30 % svojich 
vnútroštátnych prostriedkov zo zložky 
ESF+ podliehajúcej zdieľanému riadeniu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
25 % svojich vnútroštátnych prostriedkov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu.

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
30 % svojich vnútroštátnych prostriedkov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
25 % svojich vnútroštátnych prostriedkov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu.

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
30 % svojich vnútroštátnych prostriedkov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Ádám Kósa
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
25 % svojich vnútroštátnych prostriedkov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu.

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
20 % svojich vnútroštátnych prostriedkov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu.

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 154
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
25 % svojich vnútroštátnych prostriedkov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu.

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
20 % svojich vnútroštátnych prostriedkov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
25 % svojich vnútroštátnych prostriedkov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu.

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
20 % svojich vnútroštátnych prostriedkov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné tematické zameranie programového obdobia 2014 – 2020 na sociálne začlenenie v 
rámci ESF (20 %) poskytuje členským štátom dostatočnú flexibilitu na investovanie do svojich 
priorít na základe potrieb vyplývajúcich z Európskeho piliera sociálnych práv a odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny.

Pozmeňujúci návrh 156
Heinz K. Becker

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
25 % svojich vnútroštátnych prostriedkov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu.

(22) Aby sa zabezpečilo, že sociálny 
rozmer Európy vymedzený v Európskom 
pilieri sociálnych práv sa náležite 
presadzuje a že aspoň minimálna suma 
zdrojov sa zacieli na tie najodkázanejšie 
osoby, členské štáty by mali na podporu 
sociálneho začlenenia vyčleniť najmenej 
25 % svojich vnútroštátnych prostriedkov 
zo zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu a účinne bojovať proti chudobe 
starších ľudí.

Or. de
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Všetky členské štáty ratifikovali 
Dohovor OSN o právach dieťaťa 
(UNCRC), ktorý je štandardom pri 
podpore a ochrane práv dieťaťa. Podpora 
práv detí je jednoznačným cieľom politík 
EÚ (článok 3 Lisabonskej zmluvy) a 
Charta základných práv EÚ vyžaduje, aby 
najlepšie záujmy dieťaťa zohrávali 
prvoradú úlohu vo všetkých opatreniach 
EÚ. EÚ a členské štáty by mali vhodným 
spôsobom využívať ESF+ s cieľom nájsť 
východisko z bludného kruhu 
znevýhodnenia detí žijúcich v chudobe a 
sociálnom vylúčení, ako sa uvádza v 
odporúčaní Európskej komisie o 
investovaní do detí z roku 2013. Z ESF+ 
by sa mali podporovať opatrenia na 
podporu účinných intervencií, ktoré 
prispievajú k realizácii práv detí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Všetky členské štáty ratifikovali 
Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý 
predstavuje normu na podporu a ochranu 
práv dieťaťa. Podpora práv detí je 
jednoznačným cieľom politík Únie a 
Charta základných práv Európskej únie 
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vyžaduje, aby najlepšie záujmy dieťaťa 
zohrávali prvoradú úlohu pri všetkých 
opatreniach Únie. Z ESF+ by sa mali 
podporovať opatrenia na podporu 
účinných intervencií, ktoré prispievajú k 
realizácii práv detí.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Chudoba zbavuje deti dôstojných 
životných podmienok, možností 
vzdelávania, prístupu k zdravej výžive a 
zdravotnej starostlivosti, čo v dlhodobom 
horizonte vedie k vyššiemu riziku 
nezamestnanosti, chudobe naprieč 
generáciami, podvýžive, ochoreniam, 
bezdomovectvu, predčasnému ukončeniu 
školskej dochádzky a sociálnemu 
vylúčeniu. Vyrastanie v chudobe môže 
dramaticky obmedziť príležitosti detí 
využívať svoje práva – ako sú zakotvené v 
Dohovore OSN o právach dieťaťa 
(UNCRC). Chudoba detí sa musí riešiť z 
hľadiska práv dieťaťa a prostredníctvom 
medzisektorového a integrovaného 
prístupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22b) Vzhľadom na pretrvávajúcu 
vysokú mieru chudoby a sociálneho 
vylúčenia detí v Únii a so zreteľom na 
zásadu č. 11 Európskeho piliera 
sociálnych práv, v ktorej sa uvádza, že deti 
majú právo na ochranu proti chudobe a 
deti zo znevýhodneného prostredia majú 
právo na osobitné opatrenia na podporu 
rovnosti príležitostí, členské štáty by mali 
vyčleniť 10 % svojich prostriedkov z 
ESF+ v rámci zdieľaného riadenia na 
odstránenie chudoby a sociálneho 
vylúčenia detí. Investovanie do detí v 
ranom veku prináša značný osoh deťom a 
spoločnosti ako celku, je rozhodujúce pre 
nájdenie východiska z bludného kruhu 
znevýhodnenia v prvých rokoch a je 
kľúčom k zníženiu ohrozenia chudobou a 
sociálnym vylúčením pre celú spoločnosť.
Podpora detí v rozvoji zručností a 
schopností im umožňuje rozvíjať ich plný 
potenciál, prinášať im najlepšie výsledky 
v oblasti vzdelávania a zdravia, stať sa 
aktívnymi členmi spoločnosti a zvyšovať 
ich šance na trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Maria 
João Rodrigues

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22b) Vzhľadom na pretrvávajúcu 
vysokú mieru chudoby a sociálneho 
vylúčenia detí v EÚ (26,4 % v roku 2017) 
a Európsky pilier sociálnych práv, v 
ktorom sa uvádza, že deti majú právo na 
ochranu proti chudobe a deti zo 
znevýhodneného prostredia majú právo 
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na osobitné opatrenia na podporu 
rovnosti príležitostí by členské štáty mali 
vyčleniť aspoň 10 % zdrojov z ESF+ v 
rámci zdieľaného riadenia na európsku 
záruku pre deti s cieľom odstrániť 
chudobu a sociálne vylúčenie detí.
Investovanie do detí v ranom veku prináša 
značný osoh deťom a spoločnosti ako 
celku. Podpora detí v rozvoji zručností a 
schopností im umožňuje rozvíjať ich plný 
potenciál, stať sa aktívnymi členmi 
spoločnosti a zvyšovať ich šance ako 
mladých ľudí na trhu práce.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22b) Celoživotné príležitosti detí, najmä 
tých najchudobnejších, závisia od 
kombinácie pokrytia základných potrieb 
(výživa a bývanie), prístupu ku kvalitným 
verejným službám (zdravie a vzdelávanie) 
a stabilných podmienok rodičov s cieľom 
zabezpečiť dobré rodičovstvo (sociálne 
začlenenie a integrácia na trhu práce). V 
dôsledku toho musí byť európska reakcia 
na zlepšenie životných podmienok 
chudobných detí viacrozmerná, založená 
na právach a integrovaná s cieľom 
zabezpečiť, aby deti a ich rodiny mali 
prístup k primeraným zdrojom a 
kvalitným službám. Európska záruka pre 
deti je nový integrovaný prístup k riešeniu 
mnohorozmerných aspektov chudoby detí, 
ktorý by mal zabezpečiť, aby každé 
európske dieťa ohrozené chudobou 
získalo prístup k bezplatnej kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti, bezplatnému 
kvalitnému vzdelávaniu, bezplatnej 
starostlivosti o deti, slušnému bývaniu a 
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primeranej výžive. Pokrytie týchto piatich 
oblastí činnosti prostredníctvom 
európskych a národných akčných plánov 
by zabezpečilo, že životné podmienky a 
príležitosti miliónov detí v Európe sa 
výrazne a v dlhodobej perspektíve zlepšia.
Záruka pre deti je kľúčovou 
štrukturálnou reformou tohto obdobia a 
mala by sa považovať za investíciu do 
stability a prosperity Európskej únie 
potrebnú na zachovanie rastového 
potenciálu EÚ. Investovanie do malých 
detí je najdôležitejším prostriedkom na 
zlepšenie hospodárskeho a sociálneho 
blahobytu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké 
úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo 
viacerých členských štátoch a regiónoch, 
najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie 
sú zamestnaní ani zapojení do procesu 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, je 
nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj 
naďalej investovali dostatočné zdroje zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu do akcií na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, a to aj prostredníctvom 
vykonávania systémov záruk pre mladých 
ľudí. V nadväznosti na akcie, ktoré boli v 
programovom období 2014 – 2020 
podporené z iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na 
jednotlivé osoby, by členské štáty mali 
ďalej podporovať spôsoby opätovného 
začleňovania do zamestnania a vzdelávania 
a informačné opatrenia zamerané na 
mladých ľudí tým, že sa budú v náležitých 

(23) Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké 
úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo 
viacerých členských štátoch a regiónoch, 
najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie 
sú zamestnaní ani zapojení do procesu 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, je 
nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj 
naďalej investovali dostatočné zdroje zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu do akcií na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, a to aj prostredníctvom 
vykonávania systémov záruk pre mladých 
ľudí, ak sa tieto programy preukázali ako 
úspešné podľa externých audítorov. 
Monitorovanie programov a výmena 
najlepších postupov by mali byť 
ústredným bodom programu ESF+ s 
cieľom maximalizovať efektívnosť 
financovania. V nadväznosti na akcie, 
ktoré boli v programovom období 2014 –
2020 podporené z iniciatívy na podporu 
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prípadoch prioritne zaoberať situáciou 
dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a 
znevýhodnených mladých ľudí, a to aj 
prostredníctvom práce s mládežou. Členské 
štáty by takisto mali investovať do opatrení 
zameraných na uľahčenie prechodu zo 
školy do zamestnania, ako aj na reformy a 
prispôsobenie služieb zamestnanosti s 
cieľom poskytovať mladým ľuďom 
individualizovanú podporu. Dotknuté 
členské štáty by preto mali vyčleniť aspoň 
10 % svojich vnútroštátnych zdrojov zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí.

zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na 
jednotlivé osoby, by členské štáty mali 
ďalej podporovať spôsoby opätovného 
začleňovania do zamestnania a vzdelávania 
a informačné opatrenia zamerané na 
mladých ľudí tým, že sa budú v náležitých 
prípadoch prioritne zaoberať situáciou 
dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a 
znevýhodnených mladých ľudí, a to aj 
prostredníctvom práce s mládežou. Členské 
štáty by takisto mali investovať do opatrení 
zameraných na uľahčenie prechodu zo 
školy do zamestnania, ako aj na reformy a 
prispôsobenie služieb zamestnanosti s 
cieľom poskytovať mladým ľuďom 
individualizovanú podporu.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké 
úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo 
viacerých členských štátoch a regiónoch, 
najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie 
sú zamestnaní ani zapojení do procesu 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, je 
nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj 
naďalej investovali dostatočné zdroje zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu do akcií na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, a to aj
prostredníctvom vykonávania systémov 
záruk pre mladých ľudí. V nadväznosti na 
akcie, ktoré boli v programovom období 
2014 – 2020 podporené z iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí a 
zamerané na jednotlivé osoby, by členské 
štáty mali ďalej podporovať spôsoby 

(23) Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké 
úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo 
viacerých členských štátoch a regiónoch, 
najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie 
sú zamestnaní ani zapojení do procesu 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET), pričom tieto úrovne sú ešte 
vyššie v prípade mladých ľudí 
pochádzajúcich zo znevýhodneného 
sociálneho prostredia, je nevyhnutné, aby 
členské štáty aj naďalej investovali 
primerané zdroje zo zložky Sociálna 
súdržnosť a sociálne práva do akcií na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to 
najmä prostredníctvom vykonávania 
systémov záruk pre mladých ľudí. V 
nadväznosti na akcie, ktoré boli v 
programovom období 2014 – 2020 
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opätovného začleňovania do zamestnania a 
vzdelávania a informačné opatrenia 
zamerané na mladých ľudí tým, že sa budú 
v náležitých prípadoch prioritne zaoberať 
situáciou dlhodobo nezamestnaných, 
neaktívnych a znevýhodnených mladých 
ľudí, a to aj prostredníctvom práce s 
mládežou. Členské štáty by takisto mali 
investovať do opatrení zameraných na 
uľahčenie prechodu zo školy do 
zamestnania, ako aj na reformy a 
prispôsobenie služieb zamestnanosti s 
cieľom poskytovať mladým ľuďom 
individualizovanú podporu. Dotknuté
členské štáty by preto mali vyčleniť aspoň 
10 % svojich vnútroštátnych zdrojov zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí.

podporené z iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na 
jednotlivé osoby, by členské štáty mali 
ďalej podporovať spôsoby opätovného 
začleňovania do kvalitného zamestnania a 
vzdelávania a účinné informačné opatrenia 
zamerané na mladých ľudí tým, že sa budú 
v náležitých prípadoch prioritne zaoberať 
situáciou dlhodobo nezamestnaných, 
neaktívnych a znevýhodnených mladých 
ľudí, a to aj prostredníctvom práce s 
mládežou. Členské štáty by takisto mali 
investovať do opatrení zameraných na 
uľahčenie prechodu zo školy do 
zamestnania, na reformy a prispôsobenie 
služieb zamestnanosti s cieľom poskytovať 
mladým ľuďom individualizovanú 
podporu, ako aj na poskytovanie ich 
služieb bez akejkoľvek diskriminácie. 
Členské štáty by preto mali vyčleniť aspoň 
5 % svojich vnútroštátnych zdrojov zo 
zložky Sociálna súdržnosť a sociálne 
práva alebo 15 % z ich vnútroštátnych 
zdrojov zo zložky Sociálna súdržnosť a 
sociálne práva, ak je ich úroveň NEET 
príliš vysoká, na podporu politík v oblasti
zamestnanosti mladých ľudí, nepretržitého 
vzdelávania, kvalitných pracovných miest, 
učňovského vzdelávania a stáží.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Claude Rolin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké 
úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo 
viacerých členských štátoch a regiónoch, 
najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie 
sú zamestnaní ani zapojení do procesu 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, je 
nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj 

(23) Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké 
úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo 
viacerých členských štátoch a regiónoch, 
najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie 
sú zamestnaní ani zapojení do procesu 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, je 
nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj 
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naďalej investovali dostatočné zdroje zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu do akcií na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, a to aj prostredníctvom 
vykonávania systémov záruk pre mladých 
ľudí. V nadväznosti na akcie, ktoré boli v 
programovom období 2014 – 2020 
podporené z iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na 
jednotlivé osoby, by členské štáty mali 
ďalej podporovať spôsoby opätovného 
začleňovania do zamestnania a vzdelávania 
a informačné opatrenia zamerané na 
mladých ľudí tým, že sa budú v náležitých 
prípadoch prioritne zaoberať situáciou 
dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a 
znevýhodnených mladých ľudí, a to aj 
prostredníctvom práce s mládežou. Členské 
štáty by takisto mali investovať do opatrení 
zameraných na uľahčenie prechodu zo 
školy do zamestnania, ako aj na reformy a 
prispôsobenie služieb zamestnanosti s 
cieľom poskytovať mladým ľuďom 
individualizovanú podporu. Dotknuté 
členské štáty by preto mali vyčleniť aspoň 
10 % svojich vnútroštátnych zdrojov zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí.

naďalej investovali dostatočné zdroje zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu do akcií na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, a to aj prostredníctvom 
vykonávania systémov záruk pre mladých 
ľudí. V nadväznosti na akcie, ktoré boli v 
programovom období 2014 – 2020 
podporené z iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na 
jednotlivé osoby, by členské štáty mali 
ďalej podporovať spôsoby opätovného 
začleňovania do zamestnania a vzdelávania 
a informačné opatrenia zamerané na 
mladých ľudí tým, že sa budú v náležitých 
prípadoch prioritne zaoberať situáciou 
dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a 
znevýhodnených mladých ľudí, a to aj 
prostredníctvom práce s mládežou. Členské 
štáty by takisto mali investovať do opatrení 
zameraných na uľahčenie prechodu zo 
školy do zamestnania, ako aj na reformy a 
prispôsobenie služieb zamestnanosti s 
cieľom poskytovať mladým ľuďom 
individualizovanú podporu. Dotknuté 
členské štáty by preto na vhodnej územnej 
úrovni mali v súlade so svojím 
inštitucionálnym, právnym a finančným 
rámcom vyčleniť aspoň 15 % svojich 
vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ 
podliehajúcej zdieľanému riadeniu na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 166
Verónica Lope Fontagné

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké 
úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo 
viacerých členských štátoch a regiónoch, 
najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie 
sú zamestnaní ani zapojení do procesu 

(23) Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké 
úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo 
viacerých členských štátoch a regiónoch, 
najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie 
sú zamestnaní ani zapojení do procesu 
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vzdelávania alebo odbornej prípravy, je 
nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj 
naďalej investovali dostatočné zdroje zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu do akcií na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, a to aj prostredníctvom 
vykonávania systémov záruk pre mladých 
ľudí. V nadväznosti na akcie, ktoré boli v 
programovom období 2014 – 2020 
podporené z iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na 
jednotlivé osoby, by členské štáty mali 
ďalej podporovať spôsoby opätovného 
začleňovania do zamestnania a vzdelávania 
a informačné opatrenia zamerané na 
mladých ľudí tým, že sa budú v náležitých 
prípadoch prioritne zaoberať situáciou 
dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a 
znevýhodnených mladých ľudí, a to aj 
prostredníctvom práce s mládežou. Členské 
štáty by takisto mali investovať do opatrení 
zameraných na uľahčenie prechodu zo 
školy do zamestnania, ako aj na reformy a 
prispôsobenie služieb zamestnanosti s 
cieľom poskytovať mladým ľuďom 
individualizovanú podporu. Dotknuté 
členské štáty by preto mali vyčleniť aspoň 
10 % svojich vnútroštátnych zdrojov zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí.

vzdelávania alebo odbornej prípravy, je 
nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj 
naďalej investovali dostatočné zdroje zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu do akcií na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, a to aj prostredníctvom 
vykonávania systémov záruk pre mladých 
ľudí. V nadväznosti na akcie, ktoré boli v 
programovom období 2014 – 2020 
podporené z iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na 
jednotlivé osoby, by členské štáty mali 
ďalej podporovať spôsoby opätovného 
začleňovania do zamestnania a vzdelávania 
a informačné opatrenia zamerané na 
mladých ľudí tým, že sa budú v náležitých 
prípadoch prioritne zaoberať situáciou 
dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a 
znevýhodnených mladých ľudí, a to aj 
prostredníctvom práce s mládežou. Členské 
štáty by takisto mali investovať do opatrení 
zameraných na uľahčenie prechodu zo 
školy do zamestnania, ako aj na reformy a 
prispôsobenie služieb zamestnanosti s 
cieľom poskytovať mladým ľuďom
(osobitne tým, ktorých je najťažšie 
osloviť) individualizovanú podporu. 
Dotknuté členské štáty by preto mali 
vyčleniť aspoň 15 % svojich 
vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ 
podliehajúcej zdieľanému riadeniu na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Or. es

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké 
úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo 
viacerých členských štátoch a regiónoch, 
najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie 

(23) Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké 
úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo 
viacerých členských štátoch a regiónoch, 
najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie 
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sú zamestnaní ani zapojení do procesu 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, je 
nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj 
naďalej investovali dostatočné zdroje zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu do akcií na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, a to aj prostredníctvom 
vykonávania systémov záruk pre mladých 
ľudí. V nadväznosti na akcie, ktoré boli v 
programovom období 2014 – 2020 
podporené z iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na 
jednotlivé osoby, by členské štáty mali 
ďalej podporovať spôsoby opätovného 
začleňovania do zamestnania a vzdelávania 
a informačné opatrenia zamerané na 
mladých ľudí tým, že sa budú v náležitých 
prípadoch prioritne zaoberať situáciou 
dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a 
znevýhodnených mladých ľudí, a to aj 
prostredníctvom práce s mládežou. Členské 
štáty by takisto mali investovať do opatrení 
zameraných na uľahčenie prechodu zo 
školy do zamestnania, ako aj na reformy a 
prispôsobenie služieb zamestnanosti s 
cieľom poskytovať mladým ľuďom 
individualizovanú podporu. Dotknuté 
členské štáty by preto mali vyčleniť aspoň 
10 % svojich vnútroštátnych zdrojov zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí.

sú zamestnaní ani zapojení do procesu 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, je 
nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj 
naďalej investovali dostatočné zdroje zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu do akcií na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, a to aj prostredníctvom 
vykonávania systémov záruk pre mladých 
ľudí. V nadväznosti na akcie, ktoré boli v 
programovom období 2014 – 2020 
podporené z iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na 
jednotlivé osoby, by členské štáty mali 
ďalej podporovať spôsoby opätovného 
začleňovania do zamestnania a vzdelávania 
a informačné opatrenia zamerané na 
mladých ľudí tým, že sa budú v náležitých 
prípadoch prioritne zaoberať situáciou 
dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a 
znevýhodnených mladých ľudí, a to aj 
prostredníctvom práce s mládežou. Členské 
štáty by takisto mali investovať do opatrení 
zameraných na uľahčenie prechodu zo 
školy do zamestnania, ako aj na reformy a 
prispôsobenie služieb zamestnanosti s 
cieľom poskytovať mladým ľuďom 
individualizovanú podporu. Dotknuté 
členské štáty by preto mali vyčleniť aspoň 
12 % svojich vnútroštátnych zdrojov zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké 
úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo 
viacerých členských štátoch a regiónoch, 

(23) Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké 
úrovne nezamestnanosti a neaktivity vo 
viacerých členských štátoch a regiónoch, 
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najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie 
sú zamestnaní ani zapojení do procesu 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, je 
nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj 
naďalej investovali dostatočné zdroje zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu do akcií na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, a to aj prostredníctvom 
vykonávania systémov záruk pre mladých 
ľudí. V nadväznosti na akcie, ktoré boli v 
programovom období 2014 – 2020 
podporené z iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a zamerané na 
jednotlivé osoby, by členské štáty mali 
ďalej podporovať spôsoby opätovného 
začleňovania do zamestnania a vzdelávania 
a informačné opatrenia zamerané na 
mladých ľudí tým, že sa budú v náležitých 
prípadoch prioritne zaoberať situáciou 
dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a 
znevýhodnených mladých ľudí, a to aj 
prostredníctvom práce s mládežou. Členské 
štáty by takisto mali investovať do opatrení 
zameraných na uľahčenie prechodu zo 
školy do zamestnania, ako aj na reformy a 
prispôsobenie služieb zamestnanosti s 
cieľom poskytovať mladým ľuďom 
individualizovanú podporu. Dotknuté 
členské štáty by preto mali vyčleniť aspoň 
10 % svojich vnútroštátnych zdrojov zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí.

najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie 
sú zamestnaní ani zapojení do procesu 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, je 
nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj 
naďalej investovali dostatočné zdroje zo 
zložky ESF+ podliehajúcej zdieľanému 
riadeniu do akcií na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí a ich prístupu ku kvalitným 
pracovným miestam, a to aj 
prostredníctvom vykonávania systémov 
záruk pre mladých ľudí. V nadväznosti na 
akcie, ktoré boli v programovom období 
2014 – 2020 podporené z iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí a 
zamerané na jednotlivé osoby, by členské 
štáty mali ďalej podporovať spôsoby 
opätovného začleňovania do zamestnania a 
vzdelávania a informačné opatrenia 
zamerané na mladých ľudí tým, že sa budú 
v náležitých prípadoch prioritne zaoberať 
situáciou dlhodobo nezamestnaných, 
neaktívnych a znevýhodnených mladých 
ľudí, a to aj prostredníctvom práce s 
mládežou. Členské štáty by takisto mali 
investovať do opatrení zameraných na 
uľahčenie prechodu zo školy do 
zamestnania, ako aj na reformy a
prispôsobenie služieb zamestnanosti s 
cieľom poskytovať mladým ľuďom, a to 
najmä mladým ľuďom v zraniteľných 
situáciách, individualizovanú podporu. 
Dotknuté členské štáty by preto mali 
vyčleniť aspoň 10 % svojich 
vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ 
podliehajúcej zdieľanému riadeniu na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Heinz K. Becker

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Zdôrazňuje, že rakúsky úspešný 
model alternačnej odbornej prípravy, pri 
ktorej sa spája výučba a prax v podniku, 
je účinným spôsobom aktívneho boja proti 
nezamestnanosti mladých ľudí. V tejto 
súvislosti vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
systém duálneho vzdelávania, ktorý je 
zakotvený v EÚ ako hlavný model.

Or. de

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Keďže sa znásobujú rozdiely na 
nižšej ako regionálnej úrovni, a to aj v 
najrozvinutejších regiónoch, kde sa 
nachádzajú chudobné oblasti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 171
Heinz K. Becker

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23b) Požaduje trvalé posilňovanie siete 
EURES, najmä prostredníctvom 
komplexného rozvoja internetovej 
platformy a aktívnej účasti členských 
štátov. Vyzýva členské štáty, aby 
efektívnejšie využívali existujúci model a 
uverejňovali v systéme EURES všetky 
voľné pracovné miesta v členských 
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štátoch.

Or. de

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Členské štáty by mali zabezpečiť 
koordináciu a komplementaritu medzi 
akciami podporovanými z týchto fondov.

(24) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť koordináciu a komplementaritu 
medzi akciami podporovanými z ESF+ a 
inými programami a nástrojmi Únie, ako 
sú Európsky fond na prispôsobenie sa 
globalizácii, Európsky fond regionálneho 
rozvoja, Európsky námorný a rybársky 
fond, program Erasmus, Fond pre azyl a 
migráciu, program Európsky horizont, 
Európsky poľnohospodársky fond pre 
rozvoj vidieka a program Digitálna 
Európa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Silvia Costa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Členské štáty by mali zabezpečiť 
koordináciu a komplementaritu medzi 
akciami podporovanými z týchto fondov.

(24) Členské štáty by mali zabezpečiť 
koordináciu a komplementaritu medzi 
akciami podporovanými z týchto fondov 
vrátane programov Erasmus a Kreatívna 
Európa a Európskeho zboru solidarity.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Členské štáty by mali zabezpečiť 
koordináciu a komplementaritu medzi 
akciami podporovanými z týchto fondov.

(24) Členské štáty by v spolupráci s 
príslušnými regionálnymi a miestnymi 
orgánmi mali zabezpečiť koordináciu a 
komplementaritu medzi akciami 
podporovanými z týchto fondov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 175
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Vzhľadom na pretrvávajúcu 
vysokú mieru chudoby a sociálneho 
vylúčenia detí v EÚ (26,4 % v roku 2017) 
a Európsky pilier sociálnych práv, v 
ktorom sa uvádza, že deti majú právo na 
ochranu proti chudobe a deti zo 
znevýhodneného prostredia majú právo 
na osobitné opatrenia na podporu 
rovnosti príležitostí by členské štáty mali 
vyčleniť primerané množstvo zdrojov s 
cieľom znížiť chudobu a sociálne 
vylúčenie detí. Investovanie do detí v 
ranom veku prináša značný osoh deťom a 
spoločnosti ako celku. Podpora detí v 
rozvoji zručností a schopností im 
umožňuje rozvíjať ich plný potenciál, stať 
sa aktívnymi členmi spoločnosti a 
zvyšovať ich šance ako mladých ľudí na 
trhu práce.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 176
Theodoros Zagorakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) V súlade s článkom 349 ZFEÚ a 
článkom 2 protokolu č. 6 k Aktu o 
pristúpení z roku 1994 sú najvzdialenejšie 
regióny a severné riedko osídlené regióny 
oprávnené na osobitné opatrenia v rámci 
spoločných politík a programov EÚ. Tieto 
regióny potrebujú osobitnú podporu z 
dôvodu trvalých znevýhodnení.

(25) V súlade s článkami 349 a 174
ZFEÚ a článkom 2 protokolu č. 6 k Aktu o 
pristúpení z roku 1994 sú najvzdialenejšie 
regióny, severné riedko osídlené regióny a 
ostrovy oprávnené na osobitné opatrenia v 
rámci spoločných politík a programov EÚ. 
Tieto regióny potrebujú osobitnú podporu z 
dôvodu trvalých znevýhodnení.

Or. el

Odôvodnenie

Geografický rozsah ESF + musí byť jasne stanovený.

Pozmeňujúci návrh 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) V súlade s článkom 349 ZFEÚ a 
článkom 2 protokolu č. 6 k Aktu o 
pristúpení z roku 1994 sú najvzdialenejšie 
regióny a severné riedko osídlené regióny 
oprávnené na osobitné opatrenia v rámci 
spoločných politík a programov EÚ. Tieto 
regióny potrebujú osobitnú podporu z 
dôvodu trvalých znevýhodnení.

(25) V súlade s článkami 349 a 174
ZFEÚ a článkom 2 protokolu č. 6 k Aktu o 
pristúpení z roku 1994 sú najvzdialenejšie 
regióny, ostrovy a severné riedko osídlené 
regióny oprávnené na osobitné opatrenia v 
rámci spoločných politík a programov EÚ. 
Tieto regióny potrebujú osobitnú podporu z 
dôvodu trvalých znevýhodnení.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) V súlade s článkom 349 ZFEÚ a 
článkom 2 protokolu č. 6 k Aktu o 
pristúpení z roku 1994 sú najvzdialenejšie 
regióny a severné riedko osídlené regióny 
oprávnené na osobitné opatrenia v rámci 
spoločných politík a programov EÚ. Tieto 
regióny potrebujú osobitnú podporu z 
dôvodu trvalých znevýhodnení.

(25) V súlade s článkom 174 a 349 
ZFEÚ a článkom 2 protokolu č. 6 k Aktu o 
pristúpení z roku 1994 sú najvzdialenejšie 
regióny a severné riedko osídlené regióny 
oprávnené na osobitné opatrenia v rámci 
spoločných politík a programov EÚ. Tieto 
regióny potrebujú osobitnú podporu z 
dôvodu trvalých znevýhodnení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Špecifické štrukturálne podmienky 
vidieckych, horských a ostrovných oblastí 
si vyžadujú cielené a špecifické úsilie v 
rámci ESF+ na podporu zamestnanosti a 
odbornej prípravy v týchto oblastiach v 
úzkej spolupráci s vnútroštátnymi, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi spolu 
so sociálno-ekonomickými aktérmi a 
sociálnymi partnermi s cieľom podporiť 
ich konkurencieschopnosť a zabrániť 
vyľudňovaniu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 180
Dominique Martin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi 
všetkými aktérmi na príslušných 
územných úrovniach a sociálno-
ekonomickými aktérmi, najmä sociálnymi 
partnermi a občianskou spoločnosťou. 
Preto je dôležité, aby členské štáty 
podnecovali účasť sociálnych partnerov a 
občianskej spoločnosti na implementácii 
ESF+ v rámci zdieľaného riadenia. 

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 181
Javi López

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi 
všetkými aktérmi na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomickými 
aktérmi, najmä sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou. Preto je 
dôležité, aby členské štáty podnecovali 
účasť sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti na implementácii ESF+ v 
rámci zdieľaného riadenia. 

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a spolupráce inštitúcií EÚ 
a vnútroštátnych, regionálnych a 
miestnych orgánov na príslušných 
územných úrovniach so sociálno-
ekonomickými aktérmi, najmä sociálnymi 
partnermi a mimovládnymi organizáciami. 
Preto je dôležité, aby členské štáty 
do vykonávania ESF+ v rámci zdieľaného 
riadenia zapájali regionálne a miestne 
orgány, ktoré prirodzene lepšie poznajú 
sociálne a ekonomické potreby na nižšej 
ako vnútroštátnej úrovni a ktoré 
podporujú účasť sociálnych partnerov 
a občianskej spoločnosti. 

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 182
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi všetkými 
aktérmi na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomickými 
aktérmi, najmä sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou. Preto je 
dôležité, aby členské štáty podnecovali 
účasť sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti na implementácii ESF+ v 
rámci zdieľaného riadenia. 

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi 
inštitúciami EÚ a vnútroštátnymi, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi spolu 
so sociálno-ekonomickými aktérmi, 
sociálnymi partnermi a občianskou 
spoločnosťou. Preto je dôležité, aby 
členské štáty podnecovali účasť 
regionálnych a miestnych orgánov,
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti na implementácii ESF+ v 
rámci zdieľaného riadenia. 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 183
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi všetkými 
aktérmi na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomickými 
aktérmi, najmä sociálnymi partnermi
a občianskou spoločnosťou. Preto je 
dôležité, aby členské štáty podnecovali
účasť sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti na implementácii ESF+ v 
rámci zdieľaného riadenia. 

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi všetkými 
aktérmi na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomickými 
aktérmi, najmä regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, sociálnymi partnermi a 
občianskou spoločnosťou s osobitným 
dôrazom na mimovládne organizácie 
poskytujúce služby v oblasti 
zamestnanosti, starostlivosti, vzdelávania 
a sociálne služby a pracujúce v oblasti 
boja proti diskriminácii a/alebo 
obhajovania ľudských práv. Preto je 
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dôležité, aby členské štáty zabezpečili 
zmysluplnú účasť regionálnych a 
miestnych orgánov, sociálnych partnerov a 
občianskej spoločnosti na strategickom 
riadení ESF+ v rámci zdieľaného riadenia, 
a to od stanovovania priorít pre operačné 
programy až po implementáciu, 
monitorovanie a hodnotenie výsledkov a 
vplyvu. Okrem toho je nevyhnutné, aby sa 
v záujme zabezpečenia nediskriminácie a 
rovnakých príležitostí zúčastňovali na 
každom stupni aj orgány pre rovnaké 
zaobchádzanie a vnútroštátne inštitúcie 
pôsobiace v oblasti ľudských práv.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi všetkými 
aktérmi na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomickými 
aktérmi, najmä sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou. Preto je 
dôležité, aby členské štáty podnecovali 
účasť sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti na implementácii ESF+ v 
rámci zdieľaného riadenia. 

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi všetkými 
aktérmi na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomickými 
aktérmi, najmä sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou. Preto je 
dôležité, aby členské štáty zahrnuli
sociálnych partnerov a občiansku 
spoločnosť do prípravy, monitorovania, 
implementácie a hodnotenia programov
ESF+. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi všetkými 
aktérmi na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomickými 
aktérmi, najmä sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou. Preto je 
dôležité, aby členské štáty podnecovali 
účasť sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti na implementácii ESF+ v 
rámci zdieľaného riadenia. 

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi 
európskymi inštitúciami a vnútroštátnymi, 
regionálnymi a miestnymi orgánmi
a sociálno-ekonomickými aktérmi, najmä 
sociálnymi partnermi a občianskou 
spoločnosťou. Preto je dôležité, aby 
členské štáty zapájali regionálne a miestne 
orgány do implementácie ESF+, ako aj 
aby podnecovali účasť sociálnych 
partnerov a občianskej spoločnosti.

Or. fr

Odôvodnenie

Je mimoriadne dôležité zachovať územný rozmer ESF+ tým, že sa do jeho implementácie v 
plnej miere zapoja regionálne a miestne orgány.

Pozmeňujúci návrh 186
Theodoros Zagorakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi všetkými 
aktérmi na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomickými 
aktérmi, najmä sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou. Preto je 
dôležité, aby členské štáty podnecovali 
účasť sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti na implementácii ESF+ v 
rámci zdieľaného riadenia. 

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi 
inštitúciami EÚ a miestnymi, 
regionálnymi a národnými orgánmi na 
príslušných územných úrovniach spolu so
sociálno-ekonomickými aktérmi, 
sociálnymi partnermi a občianskou 
spoločnosťou. Preto je dôležité, aby 
členské štáty zapojili miestne a regionálne 
orgány do implementácie ESF+ v rámci 
zdieľaného riadenia, pretože majú 
najlepšie poznatky o sociálnych a 
hospodárskych potrebách na nižšej ako 
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vnútroštátnej úrovni a podporujú účasť 
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Zaručenie viacúrovňového riadenia a účasť miestnych a regionálnych orgánov na 
implementácii ESF+.

Pozmeňujúci návrh 187
Edouard Martin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi všetkými 
aktérmi na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomickými 
aktérmi, najmä sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou. Preto je 
dôležité, aby členské štáty podnecovali 
účasť sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti na implementácii ESF+ v 
rámci zdieľaného riadenia. 

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi všetkými 
aktérmi na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomickými 
aktérmi, najmä sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou. Preto je 
dôležité, aby členské štáty stanovili jasné a 
záväzné pravidlá účasti sociálnych 
partnerov a občianskej spoločnosti na 
implementácii ESF+ v rámci zdieľaného 
riadenia s cieľom vytvoriť strategickejší 
pohľad na výzvy a riešenia na úrovni 
miestnej pracovnej sily a obývaných 
oblastí.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi všetkými 
aktérmi na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomickými 
aktérmi, najmä sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou. Preto je 
dôležité, aby členské štáty podnecovali 
účasť sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti na implementácii ESF+ v 
rámci zdieľaného riadenia. 

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi všetkými 
aktérmi na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomickými 
aktérmi, najmä sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou. Preto je 
dôležité, aby členské štáty podnecovali 
účasť miestnych a regionálnych orgánov,
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti na implementácii ESF+ v 
rámci zdieľaného riadenia. 

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Dobrá správa vecí verejných a 
partnerstvo medzi riadiacimi orgánmi a 
partnermi si vyžadujú účinné a efektívne 
využívanie budovania kapacít pre 
zainteresované strany, ktorým by členské 
štáty mali prideliť primerané množstvo 
prostriedkov z ESF+. Keďže investície do 
inštitucionálnej kapacity a efektívnosti 
verejnej správy a verejných služieb na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni s cieľom reforiem, lepšej regulácie 
a dobrej správy vecí verejných už nie sú 
zahrnuté medzi operačné ciele ESF+ v 
rámci zdieľaného riadenia, ale boli 
zahrnuté do programu štrukturálnej 
reformy podpory, je potrebné, aby 
Komisia a členské štáty zabezpečili účinnú 
koordináciu medzi týmito dvoma 
nástrojmi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Realizácia cieľov ESF+ a prístup 
k jeho zdrojom v členských štátoch sú 
stále veľmi zložité, čo výrazne znižuje jeho 
vplyv. Preto je potrebné ďalej 
zjednodušovať administratívnu a 
byrokratickú záťaž, ktorá bráni 
využívaniu ESF+ v členských štátoch, 
najmä v prípade MSP a miestnych 
správnych orgánov.

Or. it

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Podpora sociálnych inovácií má 
zásadný význam, ak chceme zlepšiť 
schopnosť politík reagovať na sociálne 
zmeny a podnietiť a podporiť inovačné 
riešenia. Na účely zlepšenia efektívnosti 
politík je rozhodujúce najmä testovanie 
a hodnotenie inovačných riešení predtým, 
než sa začnú využívať vo väčšej miere, čím 
je opodstatnená ich osobitná podpora 
z ESF+.

(27) Podpora sociálnych inovácií má 
zásadný význam, ak chceme zlepšiť 
schopnosť politík reagovať na sociálne 
zmeny a podnietiť a podporiť inovačné 
riešenia, a to aj na miestnej úrovni. Na 
účely zlepšenia efektívnosti politík je 
rozhodujúce najmä testovanie a hodnotenie 
inovačných riešení predtým, než sa začnú 
využívať vo väčšej miere, čím je 
opodstatnená ich osobitná podpora z ESF+ 
a vyžaduje dobrú koordináciu medzi 
zložkou Sociálna súdržnosť a sociálne 
práva a zložkou Zamestnanosť a sociálna 
inovácia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 192
Elena Gentile

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Podpora sociálnych inovácií má 
zásadný význam, ak chceme zlepšiť 
schopnosť politík reagovať na sociálne 
zmeny a podnietiť a podporiť inovačné 
riešenia. Na účely zlepšenia efektívnosti 
politík je rozhodujúce najmä testovanie 
a hodnotenie inovačných riešení predtým, 
než sa začnú využívať vo väčšej miere, čím 
je opodstatnená ich osobitná podpora 
z ESF+.

(27) Podpora sociálnych inovácií má 
zásadný význam, ak chceme zlepšiť 
schopnosť politík reagovať na sociálne 
zmeny a podnietiť a podporiť inovačné 
riešenia. Na účely zlepšenia efektívnosti 
politík je rozhodujúce najmä rozvíjanie 
inovačných riešení a experimentovanie s 
nimi, ako aj testovanie a hodnotenie 
inovačných riešení predtým, než sa začnú 
využívať vo väčšej miere, čím je 
opodstatnená ich osobitná podpora z ESF+.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Verónica Lope Fontagné

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Podpora sociálnych inovácií má 
zásadný význam, ak chceme zlepšiť 
schopnosť politík reagovať na sociálne 
zmeny a podnietiť a podporiť inovačné 
riešenia. Na účely zlepšenia efektívnosti 
politík je rozhodujúce najmä testovanie 
a hodnotenie inovačných riešení predtým,
než sa začnú využívať vo väčšej miere, čím 
je opodstatnená ich osobitná podpora 
z ESF+.

(27) Podpora sociálnych inovácií 
a sociálneho hospodárstva má zásadný 
význam, ak chceme zlepšiť schopnosť 
politík reagovať na sociálne zmeny a 
podnietiť a podporiť inovačné riešenia. Na 
účely zlepšenia efektívnosti politík je 
rozhodujúce najmä testovanie a hodnotenie 
inovačných riešení predtým, než sa začnú 
využívať vo väčšej miere, čím je 
opodstatnená ich osobitná podpora z ESF+.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 194
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Podpora sociálnych inovácií má 
zásadný význam, ak chceme zlepšiť 
schopnosť politík reagovať na sociálne 
zmeny a podnietiť a podporiť inovačné 
riešenia. Na účely zlepšenia efektívnosti 
politík je rozhodujúce najmä testovanie 
a hodnotenie inovačných riešení predtým, 
než sa začnú využívať vo väčšej miere, čím 
je opodstatnená ich osobitná podpora 
z ESF+.

(27) Podpora sociálnych inovácií má 
zásadný význam, ak chceme zlepšiť 
schopnosť politík reagovať na sociálne 
zmeny a podnietiť a podporiť inovačné 
riešenia. Na účely zlepšenia efektívnosti 
politík je rozhodujúce najmä testovanie 
a hodnotenie inovačných riešení na 
miestnej úrovni predtým, než sa začnú 
využívať vo väčšej miere, čím je 
opodstatnená ich osobitná podpora z ESF+.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) S cieľom plne využiť potenciál 
medziodvetvovej spolupráce a zlepšiť 
synergiu a súdržnosť s inými politickými 
oblasťami s cieľom dosiahnuť všeobecné 
ciele ESF+ by sa šport a fyzická aktivita 
mali používať ako nástroj v rámci akcií 
ESF+ zameraných najmä na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí, zlepšenie 
sociálneho začlenenia marginalizovaných 
komunít, podporu zdravia a prevenciu 
chorôb.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 196
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) S cieľom plne využiť potenciál 
medziodvetvovej spolupráce a zlepšiť 
synergiu a súdržnosť s inými politickými 
oblasťami s cieľom dosiahnuť všeobecné 
ciele ESF+ by sa šport a fyzická aktivita 
mali používať ako nástroj v rámci akcií 
ESF+ zameraných najmä na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí, zlepšenie 
sociálneho začlenenia marginalizovaných 
komunít, podporu zdravia a prevenciu 
chorôb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore 
rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade 
s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory 
rovnosti zaobchádzania a rovnosti 
príležitostí medzi ženami a mužmi vo 
všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu 
práce, podmienok zamestnávania a 
kariérneho rastu. Takisto by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu 
rovnakých príležitostí pre všetkých bez 
diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ 
a podporoval začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím do spoločnosti na 
rovnakom základe s ostatnými a prispieval 

(28) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore 
rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade 
s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory 
rovnosti zaobchádzania a rovnosti 
príležitostí medzi ženami a mužmi vo 
všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu 
práce, podmienok zamestnávania a
kariérneho rastu, ako aj ekonomickej 
nezávislosti žien, zvyšovania vzdelanosti a 
zručností a opätovného začlenenia žien, 
ktoré sa stali obeťami násilia, do 
spoločnosti a na trhu práce. Synergie a 
súdržnosť politík s programom Práva a 
hodnoty by mali zabezpečiť, že v rámci 
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k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. Tieto 
zásady by sa mali včas a jednotne 
zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo 
všetkých etapách prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia programov a 
súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa 
vykonávali osobitné činnosti na podporu 
rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. 
ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu 
prechodu z opatrovateľských zariadení 
(rezidenčná/ústavná starostlivosť) do
rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä 
v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej 
diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali 
podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú 
k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. 
V nariadení (EÚ) […] [budúce VN] sa 
uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov 
sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s 
určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými 
je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, 
pokiaľ ide o zložku ESF+ podliehajúcu 
zdieľanému riadeniu.

ESF+ sa budú môcť začleniť a 
zdokonaľovať činnosti. Komisia a členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby ESF+ slúžil 
na podporu rovnakých príležitostí pre 
všetkých bez diskriminácie v súlade s 
článkom 10 ZFEÚ a podporoval začlenenie 
osôb so zdravotným postihnutím a 
chronickými ochoreniami do spoločnosti 
na rovnakom základe s ostatnými a 
prispieval k vykonávaniu Dohovoru OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím, 
pokiaľ ide okrem iného o vzdelávanie, 
prácu, zamestnanie a prístupnosť. Tieto 
zásady by sa mali včas a jednotne 
zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo 
všetkých etapách prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia programov a 
súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa 
vykonávali osobitné činnosti na podporu 
rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. 
ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu 
prístupnosti v súlade s Dohovorom OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím 
a prechodu od ústavnej starostlivosti k
rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä 
v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej
diskriminácii. Opatrenia na prechod z 
inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú 
a komunitnú starostlivosť by sa mali 
realizovať prostredníctvom národných 
stratégií a akčných plánov na 
deinštitucionalizáciu. Z ESF+ by sa 
nemali podporovať žiadne akcie, ktorými 
sa nerešpektujú základné práva, ako sa 
uvádza v Charte základných práv, a 
najmä opatrenia, ktoré prispievajú 
k segregácii, sociálnemu vylúčeniu alebo 
šíreniu rodových stereotypov. V nariadení 
(EÚ) […] [budúce VN] sa uvádza, že 
pravidlá oprávnenosti výdavkov sa majú 
stanoviť na vnútroštátnej úrovni s určitými 
výnimkami, v súvislosti s ktorými je 
potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, 
pokiaľ ide o zložku ESF+ podliehajúcu 
zdieľanému riadeniu.

Or. en
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Odôvodnenie

Podľa usmernení OSN o alternatívnej starostlivosti o deti by štáty mali zaručiť, že keď je 
dieťa bez rodičovskej starostlivosti alebo mu hrozí strata rodičovskej starostlivosti „určia sa 
a poskytnú sa najvhodnejšie formy alternatívnej starostlivosti za podmienok, ktoré podporujú 
plný a harmonický rozvoj dieťaťa“. Patria sem: starostlivosť príbuzných, pestúnska 
starostlivosť, rodinná starostlivosť alebo starostlivosť podobná rodine a ústavná starostlivosť, 
čo tiež zahŕňa komunitnú starostlivosť.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore 
rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade 
s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory 
rovnosti zaobchádzania a rovnosti 
príležitostí medzi ženami a mužmi vo 
všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu 
práce, podmienok zamestnávania a 
kariérneho rastu. Takisto by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu 
rovnakých príležitostí pre všetkých bez 
diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ 
a podporoval začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím do spoločnosti na 
rovnakom základe s ostatnými a prispieval 
k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. Tieto 
zásady by sa mali včas a jednotne 
zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo 
všetkých etapách prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia programov a 
súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa 
vykonávali osobitné činnosti na podporu 
rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. 
ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu 
prechodu z opatrovateľských zariadení
(rezidenčná/ústavná starostlivosť) do 
rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä 
v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej 

(28) V súlade s Chartou základných 
práv Európskej únie by členské štáty a 
Komisia mali zabezpečiť, aby ESF+ 
prispieval k podpore rovnosti medzi 
ženami a mužmi v súlade s článkom 8 
ZFEÚ v záujme podpory rovnosti 
zaobchádzania a rovnosti príležitostí medzi 
ženami a mužmi vo všetkých oblastiach 
vrátane účasti na trhu práce, podmienok 
zamestnávania a kariérneho rastu. Rodové 
hľadisko by sa malo zohľadňovať vo 
všetkých rozmeroch a vo všetkých fázach 
plánovania a realizácie programov.
Členské štáty a Komisia by mali tiež
zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu 
rovnakých príležitostí pre všetkých bez 
diskriminácie založenej na rode, rasovom 
alebo etnickom pôvode, náboženstve alebo 
viere, zdravotnom postihnutí, veku, 
sexuálnej orientácii, sexuálnych 
charakteristikách alebo rodovej identite v 
súlade s článkom 10 ZFEÚ a podporoval 
začlenenie osôb so zdravotným 
postihnutím do spoločnosti na rovnakom 
základe s ostatnými a prispieval 
k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím, okrem 
iného vzhľadom na vzdelávanie, prácu, 
zamestnanosť a prístupnosť. Tieto zásady 
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diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali 
podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú 
k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V 
nariadení (EÚ) […] [budúce VN] sa 
uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov 
sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s 
určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými 
je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, 
pokiaľ ide o zložku ESF+ podliehajúcu 
zdieľanému riadeniu.

by sa mali včas a jednotne zohľadňovať vo 
všetkých aspektoch a vo všetkých etapách 
prípravy, monitorovania, vykonávania a 
hodnotenia programov a súčasne by sa 
malo zabezpečiť, aby sa vykonávali 
osobitné činnosti na podporu rodovej 
rovnosti a rovnakých príležitostí. ESF+ by 
mal takisto slúžiť na podporu prechodu 
z inštitucionálnej starostlivosti do rodinnej 
a komunitnej starostlivosti, najmä v 
prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej a 
prierezovej diskriminácii. Z ESF+ by sa 
nemali podporovať žiadne akcie, ktoré 
prispievajú k segregácii alebo sociálnemu 
vylúčeniu. V nariadení (EÚ) […] [budúce 
VN] sa uvádza, že pravidlá oprávnenosti 
výdavkov sa majú stanoviť na 
vnútroštátnej úrovni s určitými výnimkami, 
v súvislosti s ktorými je potrebné zaviesť 
osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o zložku 
Sociálna súdržnosť a sociálne práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Verónica Lope Fontagné

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore 
rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade 
s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory 
rovnosti zaobchádzania a rovnosti 
príležitostí medzi ženami a mužmi vo 
všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu 
práce, podmienok zamestnávania a 
kariérneho rastu. Takisto by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu 
rovnakých príležitostí pre všetkých bez 
diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ 
a podporoval začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím do spoločnosti na 
rovnakom základe s ostatnými a prispieval 

(28) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore 
rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade 
s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory 
rovnosti zaobchádzania a rovnosti 
príležitostí medzi ženami a mužmi vo 
všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu 
práce, podmienok zamestnávania a
kariérneho rastu. Takisto by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu 
rovnakých príležitostí pre všetkých bez 
diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ 
a podporoval začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím do spoločnosti na 
rovnakom základe s ostatnými a prispieval 
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k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. Tieto 
zásady by sa mali včas a jednotne 
zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo 
všetkých etapách prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia programov a 
súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa 
vykonávali osobitné činnosti na podporu 
rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. 
ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu 
prechodu z opatrovateľských zariadení 
(rezidenčná/ústavná starostlivosť) do
rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä 
v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej 
diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali 
podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú 
k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V 
nariadení (EÚ) […] [budúce VN] sa 
uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov 
sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s 
určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými 
je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, 
pokiaľ ide o zložku ESF+ podliehajúcu 
zdieľanému riadeniu.

k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím
s ohľadom na – okrem iného –
vzdelávanie osôb so zdravotným 
postihnutím, ich odbornú prípravu, 
zamestnanosť a prístup. Tieto zásady by 
sa mali včas a jednotne zohľadňovať vo 
všetkých aspektoch a vo všetkých etapách 
prípravy, monitorovania, vykonávania a 
hodnotenia programov a súčasne by sa 
malo zabezpečiť, aby sa vykonávali 
osobitné činnosti na podporu rodovej 
rovnosti a rovnakých príležitostí. ESF+ by 
mal takisto slúžiť na podporu prechodu 
z opatrovateľských zariadení 
(rezidenčná/ústavná starostlivosť) do 
rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä 
v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej 
diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali 
podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú 
k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V 
nariadení (EÚ) […] [budúce VN] sa 
uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov 
sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s 
určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými 
je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, 
pokiaľ ide o zložku ESF+ podliehajúcu 
zdieľanému riadeniu.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 200
Marian Harkin, Martina Anderson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore 
rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade 
s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory 
rovnosti zaobchádzania a rovnosti 
príležitostí medzi ženami a mužmi vo 
všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu 
práce, podmienok zamestnávania a 

(28) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore 
rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade 
s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory 
rovnosti zaobchádzania a rovnosti 
príležitostí medzi ženami a mužmi vo 
všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu 
práce, podmienok zamestnávania a
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kariérneho rastu. Takisto by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu 
rovnakých príležitostí pre všetkých bez 
diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ 
a podporoval začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím do spoločnosti na 
rovnakom základe s ostatnými a prispieval 
k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. Tieto 
zásady by sa mali včas a jednotne 
zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo 
všetkých etapách prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia programov a 
súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa 
vykonávali osobitné činnosti na podporu 
rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. 
ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu 
prechodu z opatrovateľských zariadení 
(rezidenčná/ústavná starostlivosť) do
rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä 
v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej 
diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali 
podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú 
k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V 
nariadení (EÚ) […] [budúce VN] sa 
uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov 
sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s 
určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými 
je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, 
pokiaľ ide o zložku ESF+ podliehajúcu 
zdieľanému riadeniu.

kariérneho rastu. Takisto by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu 
rovnakých príležitostí pre všetkých bez 
diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ 
a podporoval začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím do spoločnosti na 
rovnakom základe s ostatnými a prispieval 
k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím okrem 
iného vzhľadom na vzdelávanie, prácu, 
zamestnanosť a univerzálnu prístupnosť. 
Tieto zásady by sa mali včas a jednotne 
zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo 
všetkých etapách prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia programov a 
súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa 
vykonávali osobitné činnosti na podporu 
rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. 
ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu 
prechodu z opatrovateľských zariadení 
(rezidenčná/ústavná starostlivosť) do 
rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä 
v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej 
diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali 
podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú 
k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V 
nariadení (EÚ) […] [budúce VN] sa 
uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov 
sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s 
určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými 
je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, 
pokiaľ ide o zložku ESF+ podliehajúcu 
zdieľanému riadeniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore 
rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade 

(28) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore 
rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade 
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s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory 
rovnosti zaobchádzania a rovnosti 
príležitostí medzi ženami a mužmi vo 
všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu 
práce, podmienok zamestnávania a 
kariérneho rastu. Takisto by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu 
rovnakých príležitostí pre všetkých bez 
diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ 
a podporoval začlenenie osôb so
zdravotným postihnutím do spoločnosti na 
rovnakom základe s ostatnými a prispieval 
k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. Tieto 
zásady by sa mali včas a jednotne 
zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo 
všetkých etapách prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia programov a 
súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa 
vykonávali osobitné činnosti na podporu 
rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. 
ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu 
prechodu z opatrovateľských zariadení 
(rezidenčná/ústavná starostlivosť) do 
rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä 
v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej 
diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali 
podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú 
k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V 
nariadení (EÚ) […] [budúce VN] sa 
uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov 
sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s 
určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými 
je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, 
pokiaľ ide o zložku ESF+ podliehajúcu 
zdieľanému riadeniu.

s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory 
rovnosti zaobchádzania a rovnosti 
príležitostí medzi ženami a mužmi vo 
všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu
práce, podmienok zamestnávania a 
kariérneho rastu. Takisto by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu 
rovnakých príležitostí pre všetkých bez 
diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ 
a podporoval začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím do spoločnosti na 
rovnakom základe s ostatnými a prispieval 
k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím okrem 
iného vzhľadom na vzdelávanie, prácu, 
zamestnanosť a univerzálnu prístupnosť. 
Tieto zásady by sa mali včas a jednotne 
zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo 
všetkých etapách prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia programov a 
súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa 
vykonávali osobitné činnosti na podporu 
rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. 
ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu 
prechodu z opatrovateľských zariadení 
(rezidenčná/ústavná starostlivosť) do 
rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä 
v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej 
diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali 
podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú 
k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V 
nariadení (EÚ) […] [budúce VN] sa 
uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov 
sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s 
určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými 
je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, 
pokiaľ ide o zložku ESF+ podliehajúcu 
zdieľanému riadeniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore 
rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade 
s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory 
rovnosti zaobchádzania a rovnosti
príležitostí medzi ženami a mužmi vo 
všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu 
práce, podmienok zamestnávania a 
kariérneho rastu. Takisto by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu 
rovnakých príležitostí pre všetkých bez 
diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ 
a podporoval začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím do spoločnosti na 
rovnakom základe s ostatnými a prispieval 
k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. Tieto 
zásady by sa mali včas a jednotne 
zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo 
všetkých etapách prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia programov a 
súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa 
vykonávali osobitné činnosti na podporu 
rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. 
ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu
prechodu z opatrovateľských zariadení 
(rezidenčná/ústavná starostlivosť) do 
rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä 
v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej 
diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali 
podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú 
k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V 
nariadení (EÚ) […] [budúce VN] sa 
uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov 
sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s 
určitými výnimkami, v súvislosti s ktorými 
je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia, 
pokiaľ ide o zložku ESF+ podliehajúcu 
zdieľanému riadeniu.

(28) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore 
rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade 
s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory 
rovnosti zaobchádzania a rovnosti 
príležitostí medzi ženami a mužmi vo
všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu 
práce, podmienok zamestnávania a 
kariérneho rastu. Takisto by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na podporu 
rovnakých príležitostí pre všetkých bez 
diskriminácie v súlade s článkom 10 ZFEÚ 
a podporoval začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím do spoločnosti na 
rovnakom základe s ostatnými a prispieval 
k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. Tieto 
zásady by sa mali včas a jednotne 
zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo 
všetkých etapách prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia programov a 
súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa 
vykonávali osobitné činnosti na podporu 
rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí. 
ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu 
prechodu z opatrovateľských zariadení 
(rezidenčná/ústavná starostlivosť) do 
rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä 
v prípade osôb, ktoré čelia viacnásobnej 
diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali 
podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú 
k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V 
nariadení (EÚ) […] [budúce VN] sa 
uvádza, že pravidlá oprávnenosti výdavkov 
musia byť v súlade s Chartou základných 
práv Európskej únie a majú sa stanoviť na 
vnútroštátnej úrovni s určitými výnimkami, 
v súvislosti s ktorými je potrebné zaviesť 
osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o zložku 
ESF+ podliehajúcu zdieľanému riadeniu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 203
Verónica Lope Fontagné

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) ESF+ by mal podporovať 
opatrenia zamerané na ochranu a 
presadzovanie práv detí a mal by im 
zaručovať rovnaké príležitosti, ktoré im 
umožňujú rozvíjať zručnosti potrebné 
na to, aby sa stali aktívnymi členmi 
spoločnosti, zvýšili svoje šance na vstup 
na trh práce a aby sa ukončil začarovaný 
kruh chudoby a sociálneho vylúčenia.

Or. es

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Sociálne experimentovanie 
predstavuje testovanie projektov v malom 
rozsahu, ktoré umožňuje zhromažďovanie 
dôkazov o realizovateľnosti sociálnych 
inovácií. Malo by sa umožniť, aby sa 
realizovateľné nápady uplatňovali v širšom 
rozsahu alebo v iných kontextoch s 
finančnou podporou z ESF+, ako aj z 
ďalších zdrojov.

(31) Sociálne experimentovanie by sa 
malo umožniť, aby sa realizovateľné 
nápady uplatňovali v širšom rozsahu alebo 
v iných kontextoch s finančnou podporou z 
ESF+, ako aj z ďalších zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Sociálne experimentovanie 
predstavuje testovanie projektov v malom 
rozsahu, ktoré umožňuje zhromažďovanie 
dôkazov o realizovateľnosti sociálnych 
inovácií. Malo by sa umožniť, aby sa 
realizovateľné nápady uplatňovali v širšom 
rozsahu alebo v iných kontextoch s 
finančnou podporou z ESF+, ako aj z 
ďalších zdrojov.

(31) Sociálne experimentovanie 
predstavuje testovanie projektov v malom 
rozsahu, ktoré umožňuje zhromažďovanie 
dôkazov o realizovateľnosti sociálnych 
inovácií. Malo by sa umožniť a 
povzbudzovať, aby sa nápady testovali na 
miestnej úrovni a aby sa realizovateľné 
nápady uplatňovali v širšom rozsahu alebo 
sa preniesli do iných kontextov v rôznych 
regiónoch alebo členských štátoch s 
finančnou podporou z ESF+ alebo v 
kombinácii s ďalšími zdrojmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Elena Gentile

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Sociálne experimentovanie 
predstavuje testovanie projektov v malom 
rozsahu, ktoré umožňuje zhromažďovanie 
dôkazov o realizovateľnosti sociálnych 
inovácií. Malo by sa umožniť, aby sa 
realizovateľné nápady uplatňovali v širšom 
rozsahu alebo v iných kontextoch s 
finančnou podporou z ESF+, ako aj z 
ďalších zdrojov.

(31) Sociálne experimentovanie 
predstavuje testovanie projektov v malom 
rozsahu, ktoré umožňuje zhromažďovanie 
dôkazov o realizovateľnosti sociálnych 
inovácií. Malo by sa umožniť, aby sa 
realizovateľné nápady tam, kde je to 
vhodné, uplatňovali v širšom rozsahu alebo 
v iných kontextoch s finančnou podporou z 
ESF+, ako aj z ďalších zdrojov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia na dosiahnutie slobody 
pohybu pracovníkov na nediskriminačnom 
základe prostredníctvom zabezpečenia 
úzkej spolupráce medzi ústrednými 
službami zamestnanosti členských štátov 
navzájom, ako aj s Komisiou. Európska 
sieť služieb zamestnanosti by mala 
podporovať lepšie fungovanie trhov práce 
uľahčovaním cezhraničnej mobility 
pracovníkov a väčšou transparentnosťou 
informácií na trhoch práce. Do rozsahu 
ESF+ patrí takisto rozvoj a podpora 
cielených programov mobility v záujme 
zaplnenia medzier tam, kde boli na trhu 
práce identifikované nedostatky.

(32) V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia na dosiahnutie slobody 
pohybu pracovníkov s kvalitnými 
sociálnymi podmienkami a na 
nediskriminačnom základe. Verejné služby 
zamestnanosti členských štátov, sociálni 
partneri a Komisia by mali úzko 
spolupracovať. Európska sieť služieb 
zamestnanosti by mala spolu so sociálnymi 
partnermi podporovať kvalitné sociálne 
podmienky a ľahký prístup k 
informáciám pre mobilných pracovníkov. 
Do rozsahu ESF+ patrí takisto rozvoj a 
podpora cielených programov mobility v 
záujme obsadenia kvalitných voľných 
pracovných miest tam, kde boli na trhu 
práce identifikované nedostatky. Rozsah 
pôsobnosti ESF+ sa navyše vzťahuje na 
cezhraničné partnerstvá medzi 
regionálnymi verejnými službami 
zamestnanosti a sociálnymi partnermi a 
ich činnosťami na podporu dobrovoľnej a 
spravodlivej mobility, ako aj 
transparentnosti a integrácie 
cezhraničných trhov práce 
prostredníctvom informácií, poradenstva 
a umiestňovania. V mnohých 
pohraničných regiónoch zohrávajú 
dôležitú úlohu pri rozvoji skutočného 
európskeho trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia na dosiahnutie slobody 

(32) V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia na dosiahnutie slobody 
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pohybu pracovníkov na nediskriminačnom 
základe prostredníctvom zabezpečenia 
úzkej spolupráce medzi ústrednými 
službami zamestnanosti členských štátov 
navzájom, ako aj s Komisiou. Európska 
sieť služieb zamestnanosti by mala 
podporovať lepšie fungovanie trhov práce 
uľahčovaním cezhraničnej mobility 
pracovníkov a väčšou transparentnosťou 
informácií na trhoch práce. Do rozsahu 
ESF+ patrí takisto rozvoj a podpora 
cielených programov mobility v záujme 
zaplnenia medzier tam, kde boli na trhu 
práce identifikované nedostatky.

pohybu pracovníkov na nediskriminačnom 
základe. Verejné služby zamestnanosti 
členských štátov, sociálni partneri a 
Komisia by mali úzko spolupracovať.
Európska sieť služieb zamestnanosti so 
zapojením sociálnych partnerov a 
príslušných organizácií občianskej 
spoločnosti by mala podporovať lepšie 
fungovanie trhov práce uľahčovaním 
cezhraničnej mobility pracovníkov za 
spravodlivých podmienok a väčšou 
transparentnosťou informácií založených 
na údajoch rozčlenených podľa rodu na 
trhoch práce, ako aj lepšie rozpoznávanie 
zručností. Do rozsahu ESF+ patrí takisto 
rozvoj a podpora cielených programov 
mobility v záujme zaplnenia medzier tam, 
kde boli na trhu práce identifikované 
nedostatky. Rozsah pôsobnosti ESF+ sa 
navyše vzťahuje na cezhraničné 
partnerstvá medzi regionálnymi verejnými 
službami zamestnanosti a sociálnymi 
partnermi a ich činnosťami na podporu 
dobrovoľnej a spravodlivej mobility, ako 
aj transparentnosti a integrácie 
cezhraničných trhov práce 
prostredníctvom informácií, poradenstva 
a umiestňovania. V mnohých 
pohraničných regiónoch zohrávajú 
dôležitú úlohu pri rozvoji skutočného 
európskeho trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Michael Detjen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia na dosiahnutie slobody 
pohybu pracovníkov na nediskriminačnom 
základe prostredníctvom zabezpečenia 
úzkej spolupráce medzi ústrednými 

(32) V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia na dosiahnutie slobody 
pohybu pracovníkov na nediskriminačnom 
základe. Ústredné služby zamestnanosti 
členských štátov, sociálni partneri a 



AM\1164117SK.docx 141/154 PE626.995v02-00

SK

službami zamestnanosti členských štátov 
navzájom, ako aj s Komisiou. Európska 
sieť služieb zamestnanosti by mala 
podporovať lepšie fungovanie trhov práce 
uľahčovaním cezhraničnej mobility 
pracovníkov a väčšou transparentnosťou 
informácií na trhoch práce. Do rozsahu 
ESF+ patrí takisto rozvoj a podpora 
cielených programov mobility v záujme 
zaplnenia medzier tam, kde boli na trhu 
práce identifikované nedostatky.

Komisia by mali navzájom úzko 
spolupracovať. Európska sieť služieb 
zamestnanosti by mala so zapojením 
sociálnych partnerov podporovať lepšie 
fungovanie trhov práce uľahčovaním 
cezhraničnej mobility pracovníkov za 
spravodlivých podmienok a väčšou 
transparentnosťou informácií na trhoch 
práce. Do rozsahu ESF+ patrí rozvoj a 
podpora cielených programov mobility v 
záujme obsadenia vysokokvalitných miest
tam, kde boli na trhu práce identifikované 
nedostatky. Do rozsahu pôsobnosti ESF+ 
patria aj cezhraničné partnerstvá medzi 
regionálnymi verejnými službami 
zamestnanosti a sociálnymi partnermi a 
ich činnosti na podporu dobrovoľnej a 
spravodlivej mobility, transparentnosti a 
integrácie cezhraničných trhov práce 
prostredníctvom informácií, poradenstva 
a sprostredkovania. V mnohých 
pohraničných regiónoch majú významnú 
úlohu pri rozvoji skutočného európskeho 
trhu práce.

Or. de

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia na dosiahnutie slobody 
pohybu pracovníkov na nediskriminačnom 
základe prostredníctvom zabezpečenia 
úzkej spolupráce medzi ústrednými
službami zamestnanosti členských štátov 
navzájom, ako aj s Komisiou. Európska 
sieť služieb zamestnanosti by mala 
podporovať lepšie fungovanie trhov práce 
uľahčovaním cezhraničnej mobility 
pracovníkov a väčšou transparentnosťou 

(32) V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia na dosiahnutie slobody 
pohybu pracovníkov na nediskriminačnom 
základe prostredníctvom zabezpečenia 
úzkej spolupráce medzi verejnými
službami zamestnanosti členských štátov, 
Komisiou a sociálnymi partnermi. 
Európska sieť služieb zamestnanosti so 
zapojením sociálnych partnerov by mala 
podporovať lepšie fungovanie trhov práce 
uľahčovaním cezhraničnej mobility 
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informácií na trhoch práce. Do rozsahu 
ESF+ patrí takisto rozvoj a podpora 
cielených programov mobility v záujme 
zaplnenia medzier tam, kde boli na trhu 
práce identifikované nedostatky.

pracovníkov za spravodlivých podmienok
a väčšou transparentnosťou informácií na 
trhoch práce. Do rozsahu ESF+ patrí 
takisto rozvoj a podpora cielených 
programov mobility v záujme obsadenia 
kvalitných voľných pracovných miest tam, 
kde boli na trhu práce identifikované 
nedostatky.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32a) ESF+ sa vzťahuje na cezhraničné 
partnerstvá medzi regionálnymi verejnými 
službami zamestnanosti a sociálnymi 
partnermi a ich činnosťami na podporu 
dobrovoľnej a spravodlivej mobility, ako 
aj transparentnosti a integrácie 
cezhraničných trhov práce 
prostredníctvom informácií, poradenstva 
a umiestňovania. V mnohých 
pohraničných regiónoch zohrávajú 
dôležitú úlohu pri rozvoji skutočného 
európskeho trhu práce.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Nedostatočný prístup 
mikropodnikov, subjektov sociálneho 
hospodárstva a sociálnych podnikov k 
finančným prostriedkom je jednou z 
hlavných prekážok zriaďovania podnikov, 
predovšetkým pokiaľ ide o osoby, ktoré sú 
najviac vzdialené od trhu práce. 
V nariadení o ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia s cieľom vytvoriť trhový 
ekosystém na zvýšenie ponuky a zlepšenie 
prístupu k financovaniu pre sociálne 
podniky, ako aj na uspokojenie dopytu zo 
strany tých, ktorí to najviac potrebujú, 
a najmä nezamestnaných, ženy a 
zraniteľných ľudí, ktorí by chceli založiť 
alebo rozvíjať mikropodnik. Na tento cieľ 
sa zamerajú aj finančné nástroje a 
rozpočtová záruka v rámci zložky fondu 
InvestEU týkajúcej sa sociálnych 
investícií a zručností.

(33) Nedostatočný prístup 
mikropodnikov, subjektov sociálneho 
hospodárstva a sociálnych podnikov k 
finančným prostriedkom je jednou z 
hlavných prekážok zriaďovania podnikov, 
predovšetkým pokiaľ ide o osoby, ktoré sú 
najviac vzdialené od trhu práce. 
V nariadení o ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia s cieľom zvýšiť ponuku a 
zlepšiť prístup k financovaniu pre sociálne 
podniky, ako aj uspokojiť dopyt zo strany 
tých, ktorí to najviac potrebujú, a najmä 
nezamestnaných, ženy a ľudí 
v zraniteľných situáciách, ktorí by chceli 
založiť alebo rozvíjať mikropodnik.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Heinz K. Becker

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Nedostatočný prístup 
mikropodnikov, subjektov sociálneho 
hospodárstva a sociálnych podnikov k 
finančným prostriedkom je jednou z 
hlavných prekážok zriaďovania podnikov, 
predovšetkým pokiaľ ide o osoby, ktoré sú 
najviac vzdialené od trhu práce. 
V nariadení o ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia s cieľom vytvoriť trhový 
ekosystém na zvýšenie ponuky a zlepšenie 
prístupu k financovaniu pre sociálne 
podniky, ako aj na uspokojenie dopytu zo 
strany tých, ktorí to najviac potrebujú, 

(33) Nedostatočný prístup 
mikropodnikov, subjektov sociálneho 
hospodárstva a sociálnych podnikov k 
finančným prostriedkom je jednou z 
hlavných prekážok zriaďovania podnikov, 
predovšetkým pokiaľ ide o osoby, ktoré sú 
najviac vzdialené od trhu práce. V tejto 
súvislosti poukazuje na existujúce 
zodpovedajúce finančné prostriedky, ako 
je Európsky fond regionálneho rozvoja a 
program EÚ v oblasti sociálnej zmeny a 
inovácie. V tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam efektívneho využívania rozpočtu a 
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a najmä nezamestnaných, ženy a 
zraniteľných ľudí, ktorí by chceli založiť 
alebo rozvíjať mikropodnik. Na tento cieľ 
sa zamerajú aj finančné nástroje a 
rozpočtová záruka v rámci zložky fondu 
InvestEU týkajúcej sa sociálnych investícií 
a zručností.

zdôrazňuje, že treba uľahčiť prístup k 
finančným prostriedkom EÚ. V nariadení 
o ESF+ sa zavádzajú ustanovenia s cieľom 
vytvoriť trhový ekosystém na zvýšenie 
ponuky a zlepšenie prístupu k financovaniu 
pre sociálne podniky, ako aj na 
uspokojenie dopytu zo strany tých, ktorí to 
potrebujú a ktorí by chceli založiť alebo 
rozvíjať mikropodnik. Na tento cieľ sa 
zamerajú aj finančné nástroje a rozpočtová 
záruka v rámci zložky fondu InvestEU 
týkajúcej sa sociálnych investícií a 
zručností.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 214
Elena Gentile

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Nedostatočný prístup 
mikropodnikov, subjektov sociálneho 
hospodárstva a sociálnych podnikov k 
finančným prostriedkom je jednou z 
hlavných prekážok zriaďovania podnikov, 
predovšetkým pokiaľ ide o osoby, ktoré sú 
najviac vzdialené od trhu práce. 
V nariadení o ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia s cieľom vytvoriť trhový 
ekosystém na zvýšenie ponuky a zlepšenie 
prístupu k financovaniu pre sociálne 
podniky, ako aj na uspokojenie dopytu zo 
strany tých, ktorí to najviac potrebujú, 
a najmä nezamestnaných, ženy a 
zraniteľných ľudí, ktorí by chceli založiť 
alebo rozvíjať mikropodnik. Na tento cieľ 
sa zamerajú aj finančné nástroje a 
rozpočtová záruka v rámci zložky fondu 
InvestEU týkajúcej sa sociálnych investícií 
a zručností.

(33) Nedostatočný prístup 
mikropodnikov, subjektov sociálneho 
hospodárstva a sociálnych podnikov k 
finančným prostriedkom je jednou z 
hlavných prekážok zriaďovania podnikov, 
predovšetkým pokiaľ ide o osoby, ktoré sú 
najviac vzdialené od trhu práce. 
V nariadení o ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia s cieľom vytvoriť trhový 
ekosystém na zvýšenie ponuky a zlepšenie 
prístupu k financovaniu pre sociálne 
hospodárstvo a sociálne podniky, ako aj na 
uspokojenie dopytu zo strany tých, ktorí to 
najviac potrebujú, a najmä 
nezamestnaných, ženy a zraniteľných ľudí, 
ktorí by chceli založiť alebo rozvíjať 
mikropodnik. Na tento cieľ sa zamerajú aj 
finančné nástroje a rozpočtová záruka v 
rámci zložky fondu InvestEU týkajúcej sa 
sociálnych investícií a zručností.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 215
Verónica Lope Fontagné

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Nedostatočný prístup 
mikropodnikov, subjektov sociálneho 
hospodárstva a sociálnych podnikov k 
finančným prostriedkom je jednou z 
hlavných prekážok zriaďovania podnikov, 
predovšetkým pokiaľ ide o osoby, ktoré sú 
najviac vzdialené od trhu práce. 
V nariadení o ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia s cieľom vytvoriť trhový 
ekosystém na zvýšenie ponuky a zlepšenie 
prístupu k financovaniu pre sociálne 
podniky, ako aj na uspokojenie dopytu zo 
strany tých, ktorí to najviac potrebujú, 
a najmä nezamestnaných, ženy a 
zraniteľných ľudí, ktorí by chceli založiť 
alebo rozvíjať mikropodnik. Na tento cieľ 
sa zamerajú aj finančné nástroje a 
rozpočtová záruka v rámci zložky fondu 
InvestEU týkajúcej sa sociálnych investícií 
a zručností.

(33) Nedostatočný prístup 
mikropodnikov, subjektov sociálneho 
hospodárstva a sociálnych podnikov k 
finančným prostriedkom je jednou z 
hlavných prekážok zriaďovania podnikov, 
predovšetkým pokiaľ ide o osoby, ktoré sú 
najviac vzdialené od trhu práce. 
V nariadení o ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia s cieľom vytvoriť trhový 
ekosystém na zvýšenie ponuky a zlepšenie 
prístupu k financovaniu pre podniky
sociálneho hospodárstva, ako aj na 
uspokojenie dopytu zo strany tých, ktorí to 
najviac potrebujú, a najmä 
nezamestnaných, ženy a zraniteľných ľudí, 
ktorí by chceli založiť alebo rozvíjať 
mikropodnik. Na tento cieľ sa zamerajú aj 
finančné nástroje a rozpočtová záruka v 
rámci zložky fondu InvestEU týkajúcej sa 
sociálnych investícií a zručností.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 216
Heinz K. Becker

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33a) V tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby na úrovni Únie zaviedla európske 
označenie sociálneho hospodárstva pre 
sociálne a solidárne podniky na základe 
jasných kritérií určených na zvýraznenie 
osobitných charakteristík týchto podnikov 



PE626.995v02-00 146/154 AM\1164117SK.docx

SK

a ich sociálneho vplyvu, zvýšenie ich 
viditeľnosti, povzbudenie investícií, 
uľahčenie prístupu k financovaniu a 
jednotnému trhu pre tých, ktorí chcú 
expandovať do iných členských štátov, a 
zároveň sa zabezpečí rešpektovanie 
rôznych právnych foriem a rámcov v 
tomto odvetví a v členských štátoch.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 217
Elena Gentile

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Účastníci trhu zaoberajúci sa 
sociálnymi investíciami vrátane filantropov 
môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri 
dosahovaní viacerých cieľov ESF+, keďže 
ponúkajú financovanie, ako aj inovatívne a 
doplnkové prístupy k boju proti sociálnemu 
vylúčeniu a chudobe, znižovaniu 
nezamestnanosti a dosahovaniu cieľov 
OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. 
Filantropi, ako napríklad nadácie a 
darcovia, by sa preto mali vo vhodných 
prípadoch zapájať do akcií v rámci ESF+, 
a to najmä tých, ktorých cieľom je 
vytvoriť trhový ekosystém sociálnych 
investícií.

(34) Účastníci trhu zaoberajúci sa 
sociálnymi investíciami vrátane filantropov 
môžu zohrávať úlohu pri podpore 
dosahovania viacerých cieľov ESF+, 
keďže ponúkajú financovanie, ako aj 
inovatívne a doplnkové prístupy k boju 
proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, 
znižovaniu nezamestnanosti a dosahovaniu 
cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného
rozvoja. Filantropi, ako napríklad nadácie a 
darcovia, by sa preto mali vo vhodných 
prípadoch zapájať do akcií v rámci ESF+.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Účastníci trhu zaoberajúci sa 
sociálnymi investíciami vrátane 
filantropov môžu zohrávať kľúčovú úlohu 
pri dosahovaní viacerých cieľov ESF+, 
keďže ponúkajú financovanie, ako aj 
inovatívne a doplnkové prístupy k boju 
proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, 
znižovaniu nezamestnanosti a dosahovaniu 
cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja. Filantropi, ako napríklad nadácie a 
darcovia, by sa preto mali vo vhodných 
prípadoch zapájať do akcií v rámci ESF+, 
a to najmä tých, ktorých cieľom je vytvoriť 
trhový ekosystém sociálnych investícií.

(34) Sociálni investori vrátane 
filantropov môžu zohrávať kľúčovú úlohu 
pri dosahovaní viacerých cieľov ESF+, 
keďže ponúkajú financovanie, ako aj 
inovatívne a doplnkové prístupy k boju 
proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, 
znižovaniu nezamestnanosti a dosahovaniu 
cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja. Filantropi, ako napríklad nadácie a 
darcovia, by sa preto mali vo vhodných 
prípadoch zapájať do akcií v rámci ESF+, 
a to najmä tých, ktorých cieľom je podpora
sociálnych investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Heinz K. Becker

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) Na podporu iniciatív EÚ s cieľom 
priblížiť európskych občanov Európskej 
únii je potrebné spolu s lístkom Interrail 
pre mladých ľudí financovať druhé 
opatrenie: lístok „Európa za 99 eur“ na 
leteckú, železničnú alebo autobusovú 
dopravu, s ktorým môže každý občan za 
dostupnú cenu z akéhokoľvek miesta v 
Európe navštíviť inštitúcie EÚ –
Európsku komisiu, Európsky parlament a 
Európsku radu v Bruseli, ako aj stále 
zastúpenie príslušnej krajiny a Európsky 
parlament aj v Štrasburgu. Musí sa 
poskytnúť dôkaz o dátume informovania 
v určenej kvalite.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) Nadnárodná spolupráca má 
značnú pridanú hodnotu, a preto by mala 
byť podporovaná všetkými členskými 
štátmi s výnimkou riadne odôvodnených 
prípadov, pričom sa zohľadní zásada 
proporcionality. Je tiež potrebné posilniť 
úlohu Komisie pri uľahčovaní výmeny 
skúseností a koordinácii vykonávania 
príslušných iniciatív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) Nadnárodná spolupráca má 
značnú pridanú hodnotu, a preto by mala 
byť podporovaná všetkými členskými 
štátmi s výnimkou riadne odôvodnených 
prípadov, pričom sa zohľadní zásada 
proporcionality. Je tiež potrebné posilniť 
úlohu Komisie pri uľahčovaní výmeny 
skúseností a koordinácii vykonávania 
príslušných iniciatív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Marian Harkin, Martina Anderson
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) Nadnárodná spolupráca má 
značnú pridanú hodnotu, a preto by mala 
byť podporovaná všetkými členskými 
štátmi s výnimkou riadne odôvodnených 
prípadov, pričom sa zohľadní zásada 
proporcionality. Je tiež potrebné posilniť 
úlohu Komisie pri uľahčovaní výmeny 
skúseností a koordinácii vykonávania 
príslušných iniciatív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) V záujme zohľadnenia významu 
boja proti zmene klímy v súlade so 
záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej 
dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja, toto 
nariadenie prispeje k uplatňovaniu 
hľadiska ochrany klímy v politikách Únie a 
k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy. Vo fáze prípravy a 
implementácie sa určia relevantné akcie, 
ktoré sa preskúmajú v rámci hodnotenia v 
polovici obdobia. 

(46) V záujme zohľadnenia významu 
boja proti zmene klímy v súlade so 
záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej 
dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja, toto 
nariadenie prispeje k uplatňovaniu 
hľadiska ochrany klímy v politikách Únie. 
Vo fáze prípravy a implementácie sa určia 
relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú 
v rámci hodnotenia v polovici obdobia. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Edouard Martin
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) V záujme zohľadnenia významu 
boja proti zmene klímy v súlade so 
záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej 
dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja, toto 
nariadenie prispeje k uplatňovaniu 
hľadiska ochrany klímy v politikách Únie a 
k dosiahnutiu celkového cieľa 25 %
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy. Vo fáze prípravy a 
implementácie sa určia relevantné akcie, 
ktoré sa preskúmajú v rámci hodnotenia v 
polovici obdobia. 

(46) V záujme zohľadnenia významu 
boja proti zmene klímy v súlade so 
záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej 
dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja, toto 
nariadenie prispeje k uplatňovaniu 
hľadiska ochrany klímy s cieľom 
zabezpečiť sociálne prijateľný a 
spravodlivý prechod k udržateľnému 
nízkouhlíkovému hospodárstvu v 
politikách Únie a k dosiahnutiu celkového 
cieľa 30 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti klímy. Vo fáze 
prípravy a implementácie sa určia 
relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú 
v rámci hodnotenia v polovici obdobia. 

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) V záujme zohľadnenia významu 
boja proti zmene klímy v súlade so 
záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej 
dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja, toto 
nariadenie prispeje k uplatňovaniu 
hľadiska ochrany klímy v politikách Únie a 
k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy. Vo fáze prípravy a 
implementácie sa určia relevantné akcie, 
ktoré sa preskúmajú v rámci hodnotenia v 
polovici obdobia. 

(46) V záujme zohľadnenia významu 
boja proti zmene klímy v súlade so 
záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej 
dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja, toto 
nariadenie prispeje k uplatňovaniu 
hľadiska ochrany klímy s cieľom 
zabezpečiť sociálne prijateľný a 
spravodlivý prechod k udržateľnému 
nízkouhlíkovému hospodárstvu v 
politikách Únie a k dosiahnutiu celkového 
cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti klímy. Vo fáze 
prípravy a implementácie sa určia 
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relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú 
v rámci hodnotenia v polovici obdobia. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) V záujme zohľadnenia významu 
boja proti zmene klímy v súlade so 
záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej 
dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja, toto 
nariadenie prispeje k uplatňovaniu 
hľadiska ochrany klímy v politikách Únie a 
k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy. Vo fáze prípravy a 
implementácie sa určia relevantné akcie, 
ktoré sa preskúmajú v rámci hodnotenia v 
polovici obdobia. 

(46) V záujme zohľadnenia významu 
boja proti zmene klímy a spravodlivého 
prechodu v súlade so záväzkami EÚ k 
vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj v 
súlade s cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, toto nariadenie 
prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany 
klímy v politikách Únie a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy. Vo fáze prípravy a implementácie 
sa určia relevantné akcie, ktoré sa 
preskúmajú v rámci hodnotenia v polovici 
obdobia. 

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Podľa článku [94 rozhodnutia Rady 
2013/755/EÚ19] osoby a subjekty usadené 
v zámorských krajinách a na zámorských 
územiach sú oprávnené získať 
financovanie v súlade s pravidlami a 

(47) Podľa článku [94 rozhodnutia Rady 
2013/755/EÚ19] osoby a subjekty usadené 
v zámorských krajinách a na zámorských 
územiach sú oprávnené získať 
financovanie v súlade s pravidlami a 
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cieľmi zložky Zamestnanosť a sociálna 
inovácia a zložky Zdravie a prípadnými 
dojednaniami uplatniteľnými na členský 
štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo 
územie spojené.

cieľmi zložky Zamestnanosť a sociálna 
inovácia a zložky Zdravie a prípadnými 
dojednaniami uplatniteľnými na členský 
štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo 
územie spojené. V programe sa musia 
zohľadňovať osobitné obmedzenia, 
ktorým sú vystavené osoby a subjekty 
usadené na týchto územiach, aby sa im 
umožnil účinný prístup k uvedeným 
zložkám.

__________________ __________________

19 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. 
novembra 2013 o pridružení zámorských 
krajín a území k Európskej únii 
(„rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. 
EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

19 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. 
novembra 2013 o pridružení zámorských 
krajín a území k Európskej únii 
(„rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. 
EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50a) Vzhľadom na rôznorodosť úrovne 
rozvoja v regiónoch a rozdielnu sociálnu 
realitu v celej Európe by mal byť stupeň 
flexibility ESF+ dostatočný na 
zohľadnenie regionálnych a územných 
špecifík.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50b) Investície spolufinancované z 
ESF+, najmä ak súvisia s opatreniami 
zameranými na sociálne začlenenie, by sa 
mali považovať za vyňaté z výpočtu 
deficitu a dlhu s cieľom zlepšiť investičnú 
kapacitu členských štátov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
zefektívnenie trhov práce a podpora 
prístupu ku kvalitnému zamestnaniu, 
zlepšenie prístupu ku vzdelaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie ich kvality, podpora 
sociálneho začlenenia a zdravia a 
znižovanie chudoby, ako aj akcie v rámci 
zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a 
zložky Zdravie, nie je možné dostatočne 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale 
ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(51) Keďže ciele tohto nariadenia v 
rámci zložky Sociálna súdržnosť a 
sociálne práva, a to zefektívnenie a 
spravodlivosť trhov práce a podpora 
prístupu ku kvalitnému zamestnaniu, 
zlepšenie prístupu ku vzdelaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie ich kvality, podpora 
sociálneho začlenenia a zdravia a 
odstránenie chudoby, ako aj ciele v rámci 
zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a 
zložky Zdravie, nie je možné dostatočne 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale 
ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
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Pozmeňujúci návrh 231
Terry Reintke
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SK

v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
zefektívnenie trhov práce a podpora 
prístupu ku kvalitnému zamestnaniu, 
zlepšenie prístupu ku vzdelaniu a odbornej 
príprave a zlepšenie ich kvality, podpora 
sociálneho začlenenia a zdravia a 
znižovanie chudoby, ako aj akcie v rámci 
zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a 
zložky Zdravie, nie je možné dostatočne 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale 
ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(51) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
zefektívnenie trhov práce a podpora 
prístupu ku kvalitnému zamestnaniu, 
zlepšenie prístupu ku vzdelaniu, odbornej 
príprave a starostlivosti a zlepšenie ich 
kvality, podpora sociálneho začlenenia, 
rovnakých príležitostí a zdravia a 
znižovanie chudoby, ako aj akcie v rámci 
zložky Zamestnanosť a sociálna inovácia a 
zložky Zdravie, nie je možné dostatočne 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale 
ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.
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