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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský 
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

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 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 sociálna 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
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Pozmeňujúci návrh 2

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 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a) Pridaná hodnota politiky 
súdržnosti EÚ spočíva najmä v prístupe 
založenom na miestnej územnej dimenzii, 
vo viacúrovňovom riadení, viacročnom 
plánovaní a v spoločných a merateľných 
cieľoch, v integrovanom prístupe rozvoja 
a konvergencii k európskym normám 
v oblasti administratívnych kapacít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

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.

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. 
ESF+ prispieva k plneniu cieľov 
udržateľného rozvoja znížiť relatívnu 
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chudobu na polovicu a odstrániť 
extrémne formy chudoby, zabezpečiť 
kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, 
podporu rodovej rovnosti, podporu 
trvalého, inkluzívneho a udržateľného 
hospodárskeho rastu, plnú a produktívnu 
zamestnanosť a dôstojnú práca pre 
všetkých a znižovať nerovnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

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, vplyvu hospodárskej krízy 
a úsporných opatrení, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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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 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, 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 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19) ESF+ by mal prispieť k zníženiu 19) ESF+ by mal prispieť k zníženiu 
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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.

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 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9

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 10

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 
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 za vysokokvalitných 
sociálnych podmienok a na 
nediskriminačnom základe 
prostredníctvom zabezpečenia úzkej 
spolupráce medzi ústrednými službami 
zamestnanosti členských štátov navzájom, 
so sociálnymi partnermi, ako aj s 
Komisiou. 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 rozvoj a podpora cielených 
programov mobility v záujme obsadenia 
vysokokvalitných miest tam, kde boli na 
trhu práce identifikované nedostatky. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické 
osoby, či už jednotlivci, rodiny, 
domácnosti alebo skupiny zložené z 
takýchto osôb, v prípade ktorých sa 
stanovila potreba pomoci v rámci 
konzultácií s príslušnými zainteresovanými 
stranami a bez toho, aby došlo ku konfliktu 
záujmov, na základe objektívnych kritérií 
stanovených príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi a schválených týmito príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi, pričom tieto 
kritériá môžu zahŕňať prvky umožňujúce 
cielené zameranie na najodkázanejšie 
osoby v určitých zemepisných oblastiach;

13) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické 
osoby, či už jednotlivci, rodiny, 
domácnosti alebo skupiny zložené z 
takýchto osôb, v prípade ktorých sa 
stanovila potreba pomoci v rámci 
konzultácií s príslušnými zainteresovanými 
stranami a bez toho, aby došlo ku konfliktu 
záujmov, na základe ich životnej situácie 
(ako je bezdomovstvo) alebo objektívnych 
kritérií stanovených príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi a schválených 
týmito príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi, pričom tieto kritériá môžu 
zahŕňať prvky umožňujúce cielené 
zameranie na najodkázanejšie osoby v 
určitých zemepisných oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16) „sociálne inovácie“ sú činnosti, 
ktoré majú z hľadiska svojich cieľov aj 
prostriedkov sociálny charakter, a to najmä 
tie, ktoré súvisia s vývojom a realizáciou 
nových myšlienok (týkajúcich sa 
výrobkov, služieb a modelov), ktoré 
napĺňajú sociálne potreby a zároveň
vytvárajú nové sociálne vzťahy alebo 
spoluprácu, čím sú prospešné pre 
spoločnosť a zvyšujú jej schopnosť konať;

16) „sociálne inovácie“ sú činnosti, 
ktoré majú z hľadiska svojich cieľov aj 
prostriedkov sociálny charakter, a to najmä 
tie, ktoré súvisia s vývojom a realizáciou 
nových myšlienok (týkajúcich sa 
výrobkov, služieb, modelov alebo 
postupov, či ich kombinácie), ktoré 
napĺňajú sociálne potreby a vytvárajú nové 
sociálne vzťahy alebo spoluprácu, čím sú 
prospešné pre spoločnosť, posilňujú ju a 
zvyšujú jej schopnosť konať;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17) „sociálne experimenty“ sú 
intervencie v oblasti politiky, ktoré 
ponúkajú inovačnú reakciu na sociálne 
potreby a ktoré sa uskutočňujú v malom 
rozsahu a v podmienkach, ktoré umožňujú 
meranie ich vplyvu pred tým, než sa začnú 
vykonávať v inom kontexte alebo vo 
väčšom rozsahu, ak sa výsledky ukážu ako 
presvedčivé;

17) „sociálne experimenty“ sú 
intervencie v oblasti politiky, ktoré 
ponúkajú inovačnú reakciu na sociálne 
potreby a ktoré sa uskutočňujú v malom 
rozsahu a v podmienkach, ktoré umožňujú 
meranie ich vplyvu pred tým, než sa začnú 
vykonávať v inom geografickom alebo 
odvetvovom kontexte alebo vo väčšom 
rozsahu, ak sa výsledky ukážu ako 
výhodnejšie v porovnaní so súčasnými 
postupmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľom ESF+ je podporovať členské štáty 
v tom, aby dosiahli vysoké úrovne 
zamestnanosti a spravodlivú sociálnu 
ochranu a disponovali kvalifikovanou a 
odolnou pracovnou silou pripravenou pre 
budúci svet práce v súlade so zásadami 
stanovenými v Európskom pilieri 
sociálnych práv vyhlásenom Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou 
17. novembra 2017.

Cieľom ESF+ je podporovať členské štáty 
v tom, aby dosiahli vysoké úrovne 
zamestnanosti a spravodlivú sociálnu 
ochranu, disponovali kvalifikovanou a 
odolnou pracovnou silou, zlepšili pracovné 
príležitosti, posilnili sociálnu súdržnosť, 
zlepšili sociálnu spravodlivosť a zvýšili 
konkurencieschopnosť v celej Európe v 
súlade so zásadami stanovenými 
v Európskom pilieri sociálnych práv 
vyhlásenom Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou 17. novembra 2017.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) zlepšenie prístupu k zamestnaniu 
pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, 
najmä mladých ľudí a dlhodobo 
nezamestnaných, ako aj neaktívnych osôb 
a podpora samostatnej zárobkovej činnosti 
a sociálneho hospodárstva,

i) zlepšenie prístupu k primeranému 
a spravodlivému zamestnaniu pre všetkých 
uchádzačov o zamestnanie, najmä mladých 
ľudí, žien, osôb so zdravotným 
postihnutím, dlhodobo nezamestnaných, 
ako aj neaktívnych osôb a podpora 
sociálneho hospodárstva,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) podpora účasti žien na trhu práce, 
lepšej rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom vrátane prístupu k 
starostlivosti o deti, zdravého a primerane 
prispôsobeného pracovného prostredia, 
ktoré by riešilo zdravotné riziká, adaptácie 
pracovníkov, podnikov a podnikateľov na 
zmeny a aktívneho starnutia,

iii) podpora rodovej rovnosti vo 
všetkých oblastiach vrátane účasti žien na 
trhu práce, zabezpečenie spravodlivej mzdy 
umožňujúcej dôstojný život, lepšej 
rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom vrátane rovnakého prístupu k 
inkluzívnemu a nesegregovanému 
kvalitnému vzdelávaniu v ranom detstve a 
starostlivosti a k ďalším komunitným 
opatrovateľským službám pre osoby so 
zdravotným postihnutím a staršie osoby, 
zdravého a primerane prispôsobeného 
pracovného prostredia a prostredia na 
život, ktoré by riešilo zdravotné riziká,
bezproblémovej adaptácie pracovníkov, 
podnikov a podnikateľov na zmeny a 
aktívneho starnutia,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) zvýšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce s cieľom podporiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä digitálnych 
zručností,

iv) zvýšenie kvality a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce s cieľom podporiť nadobúdanie 
kľúčových schopností a kompetencií, 
najmä digitálnych zručností,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) podpora rovnakého prístupu, a to 
najmä znevýhodnených skupín, ku 
kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a 
odbornej príprave a podpora ich úspešného 
ukončenia, 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 a 
súčasné uľahčovanie vzdelávacej mobility 
pre všetkých,

v) podpora rovnakého prístupu, a to 
najmä znevýhodnených skupín, ku 
kvalitnému, nesegregovanému a 
inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej 
príprave a podpora ich úspešného 
ukončenia, a to počnúc vzdelávaním a 
starostlivosťou v ranom detstve okrem 
iného cez kvalitné vzdelávanie a odbornú 
prípravu až po terciárnu úroveň vrátane 
vzdelávania a výučby dospelých a súčasné 
uľahčovanie vzdelávacej mobility pre 
všetkých,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod vii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii) podpora aktívneho začlenenia s vii) podpora aktívneho začlenenia s 
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cieľom podporovať rovnosť príležitostí a 
aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti,

cieľom podporovať rovnosť príležitostí, 
nediskrimináciu a aktívnu účasť a 
zlepšenie zamestnateľnosti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod viii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

viii) podpora sociálno-ekonomickej 
integrácie štátnych príslušníkov tretích 
krajín a marginalizovaných komunít, ako 
sú napríklad Rómovia,

viii) podpora dlhodobej sociálno-
ekonomickej integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín a 
marginalizovaných komunít, ako sú 
napríklad Rómovia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 761 000 000 EUR na 
implementáciu zložky Zamestnanosť a 
sociálna inovácia;

a) 920 000 000 EUR na 
implementáciu zložky Zamestnanosť a 
sociálna inovácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 413 000 000 EUR na 
implementáciu zložky Zdravie.

b) 450 000 000 EUR na 
implementáciu zložky Zdravie.
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zameriavajú zdroje ESF+ 
podliehajúce zdieľanému riadeniu na 
intervencie, ktorými sa riešia výzvy 
identifikované v ich národných 
programoch reforiem, v rámci európskeho 
semestra, ako aj v odporúčaniach pre 
jednotlivé krajiny prijatých v súlade 
s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a článkom 
148 ods. 4 ZFEÚ, a v rámci ktorých sa 
zohľadňujú zásady a práva stanovené
v Európskom pilieri sociálnych práv.

Členské štáty zameriavajú zdroje ESF+ 
podliehajúce zdieľanému riadeniu na 
intervencie, ktorými sa riešia sociálne 
výzvy identifikované na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni v súlade 
s článkom 151 ZFEÚ, revidovanou 
Európskou sociálnou chartou (ETS
č. 163) a so zásadami a s právami 
stanovenými v Európskom pilieri 
sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty pridelia primeranú 
časť svojich zdrojov z ESF+ 
podliehajúcich zdieľanému riadeniu na 
riešenie výziev, ktoré boli identifikované 
v príslušných odporúčaniach pre 
jednotlivé krajiny prijatých v súlade 
s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a článku 148 
ods. 4 ZFEÚ a v rámci európskeho 
semestra a ktoré spadajú do rozsahu 
pôsobnosti ESF+ vymedzeného v článku 
4.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty pridelia najmenej 
25 % svojich zdrojov z ESF+ 
podliehajúcich zdieľanému riadeniu na 
špecifické ciele v oblasti politiky 
sociálneho začlenenia stanovené v článku 4 
ods. 1 písm. vii) až xi) vrátane podpory 
sociálno-ekonomickej integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín.

3. Členské štáty pridelia najmenej 
30% svojich zdrojov z ESF+ 
podliehajúcich zdieľanému riadeniu na 
špecifické ciele v oblasti politiky 
sociálneho začlenenia stanovené v článku 4 
ods. 1 písm. vii) až x) vrátane podpory 
sociálno-ekonomického začlenenia
štátnych príslušníkov tretích krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty pridelia najmenej 2 % 
svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich 
zdieľanému riadeniu na špecifický cieľ 
riešenia materiálnej deprivácie stanovený v 
článku 4 ods. 1 písm.

Okrem minimálneho pridelenia najmenej 
30 % zdrojov z ESF+ podliehajúcich 
zdieľanému riadeniu na špecifické ciele 
uvedené v článku 4 ods. 1 písm. vii) až 
x)členské štáty pridelia najmenej 4 % 
svojich zdrojov z ESF+ podliehajúcich 
zdieľanému riadeniu na špecifický cieľ 
riešenia sociálneho začleňovania 
najodkázanejších osôb a/alebo materiálnej 
deprivácie stanovený v článku 4 ods. 1 
písm. x) a xi).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V náležite odôvodnených prípadoch sa 
zdroje pridelené na špecifický cieľ 
stanovený v článku 4 ods.1 písm. x) a 
zacielený na najodkázanejšie osoby môžu 
zohľadniť pri overovaní toho, či sa 
dodržala minimálna alokácia vo výške 
najmenej 2 % stanovená v prvom 
pododseku tohto odseku.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zabezpečí 
primeranú účasť sociálnych partnerov a
organizácií občianskej spoločnosti na 
vykonávaní politík v oblasti zamestnanosti, 
vzdelávania a sociálneho začlenenia 
podporovaných zo zložky ESF+ 
podliehajúcej zdieľanému riadeniu.

1. Každý členský štát v súlade s 
článkom 6 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach1 a s delegovaným 
nariadením Komisie (EÚ) č. 240/2014 
zabezpečí zmysluplnú a inkluzívnu účasť 
sociálnych partnerov, organizácií 
občianskej spoločnosti a zástupcov 
príjemcov na príprave, programovaní, 
riadení, vykonávaní, monitorovaní a 
hodnotení politík v oblasti zamestnanosti, 
vzdelávania a sociálneho začlenenia 
podporovaných zo zložky ESF+ 
podliehajúcej zdieľanému riadeniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty pridelia v rámci 2. Členské štáty pridelia v rámci 
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každého programu primerané množstvo
zdrojov z ESF+ podliehajúcich zdieľanému 
riadeniu na budovanie kapacít sociálnych 
partnerov a organizácií občianskej 
spoločnosti.

každého programu minimálne 2 % zdrojov 
z ESF+ podliehajúcich zdieľanému 
riadeniu na budovanie kapacít miestnych 
a regionálnych orgánov, sociálnych 
partnerov a organizácií občianskej 
spoločnosti na vnútroštátnej a európskej 
úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje uvedené v článku 7 ods. 4 sa 
programujú v rámci vyhradenej priority 
alebo programu.

Zdroje uvedené v článku 7 ods. 4 sa 
programujú v rámci vyhradenej priority 
alebo programu. Miera spolufinancovania 
v prípade takejto priority alebo programu 
je stanovená na hodnotu 85 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podpora príslušných odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny

Riešenie miestnych a regionálnych výziev

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1



PA\1165674SK.docx 19/32 PE628.700v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Akcie na riešenie výziev uvedených v 
príslušných odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny a v rámci európskeho semestra, 
ako sa uvádza v článku 7 ods. 2, sa 
programujú v rámci jednej alebo viacerých
vyhradených priorít.

Akcie na riešenie osobitných miestnych a 
regionálnych sociálnych výziev v rámci 
tohto nariadenia sa programujú v rámci 
vyhradených priorít.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty podporujú činnosti v 
oblasti sociálnej inovácie a sociálnych 
experimentov alebo posilňujú prístupy 
zdola nahor založené na partnerstvách 
zahŕňajúcich verejné orgány, súkromný 
sektor a občiansku spoločnosť, ako sú 
napríklad miestne akčné skupiny 
vytvárajúce a vykonávajúce stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou.

1. Členské štáty podporujú činnosti v 
oblasti sociálnej inovácie a sociálnych 
experimentov a/alebo posilňujú prístupy 
zdola nahor založené na partnerstvách 
zahŕňajúcich verejné orgány, sociálnych 
partnerov, sociálne podniky a občiansku 
spoločnosť, ako sú napríklad miestne akčné 
skupiny vytvárajúce a vykonávajúce 
stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou, ako aj tematické akcie 
zamerané na riešenie potrieb konkrétnych 
skupín vrátane najodkázanejších osôb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 a. S cieľom vybudovať inovačné 
kapacity príslušných zainteresovaných 
strán (ako sú vnútroštátne, regionálne 
alebo miestne orgány, organizácie 
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občianskej spoločnosti a organizácie 
sociálneho hospodárstva, sociálni 
partneri, družstvá a miestne akčné 
skupiny) sa na základe vyhradených 
priorít poskytnú zdroje na financovanie 
zdrojov sociálnej inovácie a platforiem na 
udržiavanie odbornej spôsobilosti 
s cieľom účinne pomáhať pri navrhovaní, 
príprave, vykonávaní, hodnotení, 
prispôsobovaní alebo replikácii 
inovačných činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Priame náklady na zamestnancov 
sú oprávnené na príspevok zo všeobecnej 
podpory zo zložky ESF+ podliehajúcej 
zdieľanému riadeniu za predpokladu, že z 
údajov Eurostatu vyplýva, že ich výška 
nepresahuje 100 % obvyklej odmeny v 
príslušnom povolaní v členskom štáte.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Potravinová a/alebo základná materiálna 
pomoc sa môže poskytovať priamo 
najodkázanejším osobám alebo nepriamo 
prostredníctvom elektronických poukážok 
alebo kariet, ak za ne možno získať len 
potravinovú a/alebo základnú materiálnu 
pomoc v zmysle článku 2 ods. 3.

Potravinová a/alebo základná materiálna 
pomoc sa poskytuje priamo 
najodkázanejším osobám alebo nepriamo 
prostredníctvom elektronických poukážok 
alebo kariet, ak za ne možno získať len 
potravinovú a/alebo základnú materiálnu 
pomoc v zmysle článku 2 ods. 3 a 
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nenahrádzajú existujúce sociálne dávky 
ani nemajú vplyv na oprávnenosť 
dostávať sociálne dávky v budúcnosti. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Popri poskytovaní potravinovej 
a/alebo materiálnej pomoci sa môže 
zabezpečiť aj presmerovanie na príslušné 
služby a iné sprievodné opatrenia zamerané 
na sociálne začlenenie najodkázanejších 
osôb.

4. Popri poskytovaní potravinovej 
a/alebo materiálnej pomoci sa zabezpečuje
aj presmerovanie na príslušné služby a iné 
sprievodné opatrenia zamerané na sociálne 
začlenenie najodkázanejších osôb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) náklady na sprievodné opatrenia 
realizované prijímateľmi alebo v ich mene 
a vykázané prijímateľmi, ktorí potravinovú 
a/alebo základnú materiálnu pomoc 
dodávajú najodkázanejším osobám, 
v paušálnej sadzbe 5 % nákladov 
uvedených v písmene a).

e) náklady na sprievodné opatrenia 
realizované prijímateľmi alebo v ich mene 
a vykázané prijímateľmi, ktorí potravinovú 
a/alebo základnú materiálnu pomoc 
dodávajú najodkázanejším osobám, 
v minimálnej výške 5 % nákladov 
uvedených v písmene a).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do 30. júna 2025 a 30. júna 2028 
riadiace orgány predložia Komisii správu o 
výsledkoch štruktúrovaného prieskumu 
konečných príjemcov, ktorý sa vykonal v 
predchádzajúcom roku. Tento prieskum 
vychádza zo vzoru stanoveného Komisiou 
prostredníctvom vykonávacieho aktu.

3. Do 30. júna 2025 a 30. júna 2028 
riadiace orgány predložia Komisii správu o 
výsledkoch štruktúrovaného prieskumu 
konečných príjemcov, ktorý sa vykonal v 
predchádzajúcom roku, so zameraním 
najmä na ich životné podmienky 
a charakter ich materiálnej deprivácie. 
Tento prieskum vychádza zo vzoru 
stanoveného Komisiou prostredníctvom 
vykonávacieho aktu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) poskytovať osobitné podporné 
služby zamestnávateľom a uchádzačom o 
zamestnanie na účely rozvoja 
integrovaných európskych trhov práce, od 
prípravy na prijatie do zamestnania až po 
pomoc po umiestnení do zamestnania v 
záujme obsadenia voľných pracovných 
miest v určitých odvetviach, povolaniach, 
krajinách, pohraničných oblastiach alebo v 
záujme ich obsadenia určitými skupinami 
(napríklad zraniteľnými osobami);

d) poskytovať osobitné podporné 
služby pracovníkom, zamestnávateľom a 
uchádzačom o zamestnanie na účely 
rozvoja integrovaných európskych trhov 
práce, od prípravy na prijatie do 
zamestnania až po pomoc po umiestnení do 
zamestnania v záujme obsadenia voľných 
pracovných miest v určitých odvetviach, 
povolaniach, krajinách, pohraničných 
oblastiach alebo v záujme ich obsadenia 
určitými skupinami (napríklad 
zraniteľnými osobami);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podporovať rozvoj trhového 
ekosystému súvisiaceho s poskytovaním 
mikrofinancovania mikropodnikom vo fáze 
ich vzniku a rozvoja, a to najmä tých, ktoré 
zamestnávajú zraniteľné osoby;

e) podporovať rozvoj trhového 
ekosystému súvisiaceho s poskytovaním 
mikrofinancovania mikropodnikom vo fáze 
ich vzniku a rozvoja, a to najmä tých, ktoré 
poskytujú zraniteľným osobám 
vysokokvalitné pracovné podmienky 
a prístup k sociálnemu poisteniu, 
s cieľom pomôcť identifikovať 
a validovať príklady dobých postupov 
v rámci politiky, ako sú napríklad účinné 
prístupy k obstarávaniu pre 
mikroorganizácie a malé a stredné 
organizácie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) podporovať cezhraničné 
partnerstvá medzi verejnými službami 
zamestnanosti a sociálnymi partnermi 
s cieľom podporovať cezhraničný trh 
práce a cezhraničnú mobilitu 
s vysokokvalitnými sociálnymi 
podmienkami v pohraničných oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) podporovať nadnárodnú 
spoluprácu v záujme urýchlenia prenosu 

i) poskytovať usmernenia pre rozvoj 
sociálnej infraštruktúry (vrátane bývania, 
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inovačných riešení a uľahčenia ich 
ďalšieho rozširovania, najmä v oblastiach 
zamestnanosti, zručností a sociálneho 
začlenenia v celej Európe.

starostlivosti o deti, vzdelávania a 
odbornej prípravy, zdravotnej 
starostlivosti a dlhodobej starostlivosti a 
stratégií miestneho rozvoja vedených 
komunitou) potrebnej na vykonávanie 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
plnenie cieľov udržateľného rozvoja 
OSN;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Oprávnené akcie cezhraničných 
partnerstiev alebo zúčastnených strán 
uvedené v odseku 2 sú spolufinancované 
Úniou vo výške 95 % celkových 
oprávnených výdavkov. Dodatočná 
finančná podpora sa pridelí len vo 
výnimočných a dostatočne odôvodnených 
prípadoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia uskutočňuje konzultácie 
so zainteresovanými stranami v Únii, 
najmä so sociálnymi partnermi, 
s organizáciami občianskej spoločnosti a 
regionálnymi a miestnymi orgánmi, 
o pracovných programoch v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie, ich 
prioritách a strategickej orientácii a ich 
vykonávaní; 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Komisia vytvorí potrebné väzby s 
Výborom pre zamestnanosť, Výborom pre 
sociálnu ochranu, Poradným výborom pre 
zdravie a bezpečnosť pri práci, skupinou 
generálnych riaditeľovi pre 
pracovnoprávne vzťahy a Poradným 
výborom pre slobodu pohybu pracovníkov 
s cieľom zaručiť, aby boli pravidelne a 
riadne informované o pokroku pri 
vykonávaní programu. Komisia tiež 
informuje iné výbory, ktoré sa zaoberajú 
stratégiami, nástrojmi a činnosťami 
relevantnými pre program. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Výsledky činností vykonaných 
v rámci zložky zamestnanosť a sociálna 
inovácia sa pravidelne oznamujú 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, 
ako aj sociálnym partnerom a verejnosti 
s cieľom maximalizovať ich dosah, 
udržateľnosť a pridanú hodnotu na 
úrovni Únie. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno a – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) podpora rozvoja zručností 
a nástrojov na účinné oznamovanie rizík

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) podpora digitálnej transformácie 
zdravotníctva a starostlivosti

ii) podpora digitálnej transformácie 
zdravotníctva a starostlivosti a rozvoj 
vytvárania sietí

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) podpora preorientovania 
zdravotníckych služieb na človeka, 
blízkosť zdravotnej starostlivosti alebo jej 
poskytovanie doma (napr. blízkosť 
služieb, iniciatívna medicína, integrácia 
medzi nemocničnou a územnou sieťou, 
prechodná starostlivosť, integrovaná 
paliatívna starostlivosť, humanizácia 
zdravotnej starostlivosti)

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod iii b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiib) prevencia nerovnosti (napr. 
podpora prístupu k službám pre 
znevýhodnené a zraniteľné skupiny, boj 
proti sociálnemu vylúčeniu, zdravotníctvo 
podľa osobitných potrieb mužov a žien, 
metodiky a nástroje pre rovnosť, 
začlenenie nových cudzincov, rovnaké 
príležitosti, podpora sexuálneho zdravia a 
aktívne starnutie)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod iii c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiic) podpora posilnenia postavenia 
občanov a účasti spoločenstiev na zložke 
Zdravie (napr. podpora zdravotnej 
gramotnosti, občianskej účasti a 
spolupráce medzi verejnými
organizáciami a organizáciami tretieho 
sektora, začlenenie pracovných miest pre 
zraniteľné osoby, kontrast k rodovému 
násiliu, chudoba ako sociálny 
faktor/zdravotné riziko)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno b – bod iv
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) rozvoj a zavádzanie prístupov na 
riešenie budúcich výziev týkajúcich sa 
systémov zdravotnej starostlivosti

iv) rozvoj a zavádzanie prístupov na 
riešenie budúcich výziev týkajúcich sa 
systémov zdravotnej starostlivosti, ako sú 
príslušné modely s multidisciplinárnym 
prístupom

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) prostredníctvom prenosu, 
prispôsobenia a zavádzania najlepších 
postupov s pridanou hodnotou na úrovni
Únie medzi členskými štátmi;

i) prostredníctvom výmeny, prenosu, 
prispôsobenia a zavádzania najlepších 
postupov s pridanou hodnotou na úrovni 
Únie medzi členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno c – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) národných kontaktných miest 
poskytujúcich usmernenia, informácie a 
pomoc v súvislosti s implementáciou 
programu;

iv) regionálnych, nadregionálnych a 
národných kontaktných miest 
poskytujúcich usmernenia, informácie a 
pomoc v súvislosti s implementáciou 
programu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát vymenuje 
jedného zástupcu vlády, jedného zástupcu 
organizácií pracovníkov, jedného zástupcu 
organizácií zamestnávateľov a jedného 
náhradníka za každého člena na obdobie 
najviac siedmich rokov. V prípade 
neprítomnosti člena je náhradník 
automaticky oprávnený zúčastniť sa na 
rokovaniach.

2. Každý členský štát vymenuje 
jedného zástupcu vlády, jedného zástupcu 
organizácií pracovníkov, jedného zástupcu 
organizácií zamestnávateľov, jedného 
zástupcu organizácií občianskej 
spoločnosti podľa článku 6 ods. 1 časť 1 c 
spoločných ustanovení o štrukturálnych 
fondoch a jedného náhradníka za každého 
člena na obdobie najviac siedmich rokov. 
V prípade neprítomnosti člena je náhradník 
automaticky oprávnený zúčastniť sa na 
rokovaniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výbor pre ESF+ pozostáva z 
jedného zástupcu z každej organizácie 
zastupujúcej organizácie pracovníkov a 
organizácie zamestnávateľov na úrovni 
Únie.

3. Výbor pre ESF+ pozostáva z 
jedného zástupcu z každej organizácie 
zastupujúcej organizácie pracovníkov, 
organizácie zamestnávateľov a sociálne 
organizácie občianskej spoločnosti na 
úrovni Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky osobné údaje sa rozdelia podľa Všetky osobné údaje sa rozdelia podľa 
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pohlavia (žena, muž, nebinárna osoba). Ak 
niektoré výsledky nie sú možné, údaje pre 
tieto výsledky sa nemusia zbierať ani 
nahlasovať.

pohlavia (žena, muž, nebinárna osoba). Ak 
niektoré výsledky nie sú relevantné, údaje 
pre tieto výsledky sa nemusia zbierať ani 
nahlasovať. V prípade značne odkázaných 
osôb sa môžu citlivé osobné údaje 
zaregistrovať anonymne. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – bod 1b – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa údaje pre tieto ukazovatele 
nezbierajú z registrov údajov, možno 
hodnoty pre tieto ukazovatele stanoviť na 
základe informovaných odhadov 
prijímateľa.

Ak sa údaje pre tieto ukazovatele 
nezbierajú z registrov údajov, možno 
hodnoty pre tieto ukazovatele stanoviť na 
základe informovaných odhadov 
prijímateľa. Účastníci poskytujú údaje 
dobrovoľne. Odmietnutie uvedenia údajov 
nemá negatívny vplyv na účastníkov alebo 
vedenie projektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – bod 1b – odsek 1 – zarážka 5 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- účastníci z geografických oblastí s 
vysokou mierou chudoby a sociálneho 
vylúčenia,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – bod 1b – odsek 1 – zarážka 6 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- účastníci vo veku do 18 rokov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Príloha I a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha Ia: Spoločné ukazovatele pre 
podporu ESF+ na podporu sociálnej 
integrácie ľudí ohrozených chudobou 
alebo sociálnym vylúčením 

Všetky zozbierané osobné údaje sa 
rozdelia podľa pohlavia (ženy, muži, 
nebinárne osoby). V prípade 
irelevantnosti výsledkov sa príslušné 
údaje nemusia skúmať a prenášať. 
Všetky zozbierané údaje sa skúmajú 
anonymne. Poskytovanie údajov o 
účastníkoch je dobrovoľné. Odmietnutie 
poskytnutia údajov nemá negatívny vplyv 
na účastníkov alebo vedenie projektu.

Spoločné ukazovatele výstupu:

– odkázané osoby (napríklad 
nezamestnaní, dlhodobo nezamestnaní, 
osoby so zdravotným postihnutím, 
bezdomovci, osamelí rodičia, štátni 
príslušníci tretích krajín, menšinové 
skupiny atď.)

– deti do veku 18 rokov

– osoby vo veku do 30 rokov

– osoby vo veku do 54 rokov

Or. en
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