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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

My, Evropané, se často považujeme za ty, kdo mají plný přístup ke svým základním lidským 
právům a těchto práv požívají v plné míře. 

Pokud se však na svou společnost podíváme blíže, zjistíme, že více než 100 milionů Evropanů 
se každodenně potýká s chudobou a hmotným nedostatkem. A všichni jsme si vědomi, že 
chudoba znamená porušení lidských práv, neboť lidi zbavuje přístupu ke všem jejich ostatním 
právům a možnosti těchto práv požívat. Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, která škodlivý 
vliv chudoby uznává, uvedla, že „vymýcení chudoby ve všech jejích podobách a rozměrech 
včetně extrémní chudoby představuje největší globální výzvu a nezbytný požadavek pro 
udržitelný rozvoj“ a „ukončení chudoby ve všech jejích formách a všude“ označila za svůj 
první cíl udržitelného rozvoje.

Chudoba je bohužel jen jedním z mnoha druhů porušení základních práv, k nimž v Unii 
dochází: miliony lidí žijících se zdravotním postižením stále touží po životních podmínkách 
v rodině (nebo komunitě) a po skutečné účasti na společnosti; miliony Romů jsou po staletí 
systematicky vylučovány ze společnosti, miliony mladých lidí ze znevýhodněného sociálního 
prostředí nedostanou možnost naplnit svůj skutečný potenciál a milionům žen je systematicky 
upírána stejná odměna za stejnou práci a ve stáří jsou odsouzeny k chudobě.

Všichni tito lidé, a ještě mnoho dalších, jsou živoucím důkazem toho, že jakkoli často 
nevědomě a nezáměrně, jsou naše vnitrostátní a unijní programy a fondy diskriminační, neboť 
neberou v potaz problémy a reálnou situaci obyvatel Unie. 

Budeme-li brát hodnoty společně stanovené v našich smlouvách vážně a budeme-li chtít 
naplnit naše společně definované unijní závazky a dosáhnout cílů udržitelného rozvoje, 
nemůžeme umožnit rozpočet Unie, který nechrání nediskriminaci a rovné příležitosti.

Evropský sociální fond+ (ESF+) je fond, který je věnován investicím do lidí, jejich rozvoje 
a jejich potřeb. Zastřešuje naše životy od narození až do stáří a zasahuje oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy, zaměstnanosti a sociálních a pečovatelských služeb.

Pokud bude tento fond správně navržen, pokud orgány členských států zajistí smysluplnou 
účast organizací občanské společnosti, sociálních partnerů, subjektů pro rovnost žen a mužů 
a institucí pro lidská práva na programování, provádění, monitorování a vyhodnocování 
programů podporovaných fondem ESF+ a pokud budou bojovat proti korupci, může tento 
fond postupně změnit naši nyní nelehkou evropskou realitu; může zmírnit chudobu, přispět 
k naplnění potenciálu všech našich občanů a obyvatel a může napomoci dlouhodobému 
začleňování lidí, kteří v Evropské unii nalezli nový domov.

Hlavním cílem zpravodajky je proto dosáhnout toho, aby se fond ESF+ stal nástrojem 
ochrany, rozvoje a posilování postavení lidí, aby mohli v maximální míře naplnit jeho cíl. 
Jejím úmyslem je, aby text tohoto návrhu zaručoval, že budoucí projekty budou co možná 
nejvíce inkluzivní a nediskriminační a budou umožňovat lepší životní vyhlídky pro všechny 
v Unii, a tím z nás učiní udržitelnou společnost.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro zaměstnanost 
a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rada dne […] přijala revidované
hlavní směry politik zaměstnanosti 
členských států, aby se jejich znění sladilo 
se zásadami evropského pilíře sociálních 
práv, s cílem zvýšit konkurenceschopnost 
Evropy, její přitažlivost pro investice, její 
schopnost vytvářet pracovní místa
a podpořit sociální soudržnost. Aby se 
zajistilo plné sladění ESF+ s cíli těchto 

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

hlavních směrů, zejména pokud jde
o zaměstnanost, vzdělávání, odbornou 
přípravu a boj proti sociálnímu vyloučení, 
chudobě a diskriminaci, měl by ESF+ 
podporovat členské státy s přihlédnutím
k příslušným integrovaným hlavním 
směrům a příslušným doporučením pro 
jednotlivé země přijímaným podle čl. 121 
odst. 2 SFEU a čl. 148 odst. 4 SFEU, 
rámci EU pro vnitrostátní strategie 
integrace Romů po roce 2020 a případně 
na vnitrostátní úrovni k národním 
programům reforem podloženým 
národními strategiemi. ESF+ by měl 
rovněž přispívat k důležitým aspektům 
provádění klíčových iniciativ a činností 
Unie, zejména agendy dovedností pro 
Evropu a Evropského prostoru vzdělávání, 
příslušných doporučení Rady a dalších 
iniciativ, jako je záruka pro mladé lidi, 
cesty prohlubování dovedností
a začleňování dlouhodobě 
nezaměstnaných.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Unie se potýká se strukturálními 
problémy vyplývajícími z hospodářské 
globalizace, migrace, integrace a inkluze 
příslušníků třetích zemí, zajištění
přechodu na čistou energii, 
technologických změn, stárnoucí 
společnosti i pracovní síly a se stále
častějšími nedostatky, které se týkají 
dovedností a pracovní síly v některých 
odvětvích a regionech, zejména v případě 
malých a středních podniků.
S přihlédnutím ke stávajícím 
hospodářským a sociálním rozdílům mezi 
regiony a k měnícím se skutečnostem ve 
světě práce by Unie měla být připravena na 
současné a budoucí výzvy investováním do 
příslušných dovedností, intenzivnějším 
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mobility. začleňováním růstu a zlepšováním politik
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy,
zaměstnanosti a sociálních politik včetně 
pracovní mobility.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Vzhledem k širší oblasti působnosti 
ESF+ je vhodné počítat s tím, že cíle, 
kterými jsou zvýšení účinnosti trhů práce, 
podpora přístupu ke kvalitnímu 
zaměstnání, zlepšení přístupu 
ke vzdělávání a odborné přípravě a zvýšení 
jejich kvality, jakož i podpora sociálního 
začleňování a zdraví a vymýcení chudoby, 
jsou prováděny nejen v rámci sdíleného 
řízení, ale také v rámci přímého
a nepřímého řízení v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví v případě opatření vyžadovaných 
na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) ESF+ by se měl zaměřit na podporu 
zaměstnanosti prostřednictvím aktivních 
zásahů umožňujících (opětovnou) integraci 
na trh práce, zejména pro mladé lidi, 
dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní 
osoby, se zvláštním důrazem na 
znevýhodněné sociální skupiny nebo 
osoby čelící obtížné životní situaci, jako 
jsou osoby se zdravotním postižením, 
státní příslušníci třetích zemí, Romové, 
osoby bez domova či žijící v chudobě, 
osoby žijící ve znevýhodněných 
mikroregionech a venkovských oblastech
a osoby starší 50 let, jakož i lidé s nízkým 
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zaměstnání a během přechodu do 
zaměstnaneckého poměru a aby se zlepšila 
mobilita pracovníků. ESF+ by měl 
podporovat účast žen na trhu práce pomocí 
opatření, jejichž cílem je mimo jiné zajistit 
lepší rovnováhu mezi pracovním
a osobním životem a zajistit přístup k péči
o děti. ESF+ by měl rovněž usilovat
o zajištění zdravého a vhodně 
přizpůsobeného pracovního prostředí, aby 
bylo možné reagovat na zdravotní rizika 
související s měnícími se formami pracovní 
náplně a potřebami stárnoucí pracovní síly.

dosaženým stupněm vzdělání či 
základních dovedností, jakož
i prostřednictvím podpory samostatně 
výdělečné činnosti a sociální ekonomiky.
ESF+ by měl podporovat zaměstnanost 
mladých lidí pomocí zvláštních opatření,
a to včetně podpory pro spravedlivou
a dobrovolnou mobilitu a prosazování 
včasného začlenění na pracovní trh.
ESF+ by se měl zaměřit na zlepšení
fungování trhů práce tak, že bude 
podporovat modernizaci institucí trhu 
práce, jako jsou veřejné služby 
zaměstnanosti, aby se zvýšila jejich 
účinnost, zlepšila se jejich schopnost 
poskytovat intenzivnější cílené poradenství
a vedení při hledání zaměstnání a během 
přechodu do zaměstnaneckého poměru se 
zvláštním ohledem na znevýhodněné 
sociální skupiny, aby se zlepšila mobilita 
pracovníků, a aby služby byly poskytovány 
nediskriminačním způsobem. ESF+ by se 
měl zaměřit na řešení otázky nejistého 
zaměstnání s cílem zajistit, aby všechny 
typy pracovních smluv zajišťovaly 
důstojné pracovní podmínky s patřičnou 
sociální ochranou v souladu s Agendou 
důstojné práce Mezinárodní organizace 
práce, článkem 9 SFEU, Listinou 
základních práv Evropské unie
a Evropskou sociální chartou. ESF+ by 
měl podporovat účast žen na trhu práce (a 
věnovat zvláštní pozornost svobodným 
matkám) pomocí opatření, jejichž cílem je 
mimo jiné zajistit lepší rovnováhu mezi 
pracovním a osobním životem a zajistit 
snadný přístup k cenově dostupné nebo 
bezplatné kvalitní péči o děti, osoby závislé
a seniory. ESF+ by měl rovněž usilovat
o zajištění zdravého a vhodně 
přizpůsobeného pracovního prostředí, aby 
bylo možné reagovat na zdravotní rizika 
související s měnícími se formami pracovní 
náplně a potřebami stárnoucí pracovní síly.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) ESF+ by měl poskytovat podporu 
ke zvyšování kvality, účinnosti
a relevantnosti systémů vzdělávání
a odborné přípravy na trhu práce, aby bylo 
usnadněno získávání klíčových 
kompetencí, zejména pokud jde o digitální 
dovednosti, které každý jednotlivec 
potřebuje k osobnímu naplnění a rozvoji, 
získání zaměstnání, sociálnímu 
začleňování a aktivnímu občanství. ESF+ 
by měl přispívat k pokroku v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy a při 
přechodu do zaměstnaneckého poměru, 
měl by podporovat celoživotní učení
a zaměstnatelnost a pozitivně ovlivňovat 
konkurenceschopnost a společenské
a ekonomické inovace tím, že bude 
napomáhat rozšiřitelným a udržitelným 
iniciativám v těchto oblastech. Toho by 
bylo možné dosáhnout například pomocí 
výuky na pracovišti a učňovského 
vzdělávání, celoživotního poradenství, 
předvídání potřeb v oblasti dovedností ve 
spolupráci s příslušným odvětvím, 
aktualizovaných školicích materiálů, 
předvídání potřeb, pokud jde o absolventy,
a sledování jejich uplatnění, vzdělávání 
pedagogů, validace výsledků vzdělávání
a uznávání kvalifikací.

(14) ESF+ by měl poskytovat podporu 
ke zvyšování kvality, nediskriminační 
povahy, přístupnosti, inkluzivnosti, 
účinnosti a relevantnosti systémů 
vzdělávání a odborné přípravy na trhu 
práce, aby bylo usnadněno získávání 
klíčových kompetencí, zejména pokud jde
o sociální, digitální a jazykové dovednosti, 
které každý jednotlivec potřebuje
k osobnímu naplnění a rozvoji, získání 
zaměstnání, sociálnímu začleňování
a aktivnímu občanství, které však tolik lidí
v Unii postrádá kvůli své segregaci
a marginalizaci ve společnosti nebo kvůli 
tomu, že jsou institucionalizováni.
V případě dlouhodobě nezaměstnaných 
osob a osob pocházejících ze 
znevýhodněného sociálního prostředí by 
měla být zvláštní pozornost věnována 
posilování jejich postavení a jejich 
sebedůvěry a schopnosti získat přístup ke 
svým právům a tato práva požadovat. 
ESF+ by měl přispívat k pokroku v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy a při 
přechodu do zaměstnaneckého poměru, 
měl by podporovat celoživotní učení
a zaměstnatelnost pro všechny a pozitivně 
ovlivňovat sociální začleňování
a společenské a ekonomické inovace tím, 
že bude napomáhat rozšiřitelným
a udržitelným iniciativám v těchto 
oblastech. Toho by bylo možné dosáhnout 
například pomocí výuky na pracovišti
a učňovského vzdělávání, podpory pro 
podniky, aby zaměstnávaly osoby se 
zdravotním postižením, celoživotního 
poradenství, předvídání potřeb v oblasti 
dovedností ve spolupráci s příslušným 
odvětvím, aktualizovaných školicích 
materiálů, předvídání potřeb, pokud jde
o absolventy, a sledování jejich uplatnění, 
vzdělávání pedagogů, zejména pokud jde
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o práci se studenty ze znevýhodněného 
prostředí, Romů a studentů s poruchami 
učení, validace výsledků vzdělávání
a uznávání kvalifikací.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Podpora prostřednictvím fondu 
ESF+ by měla být využita k propagaci 
rovného přístupu pro všechny, zejména pro 
osoby náležející ke znevýhodněným 
skupinám, ke kvalitnímu 
nesegregovanému a inkluzivnímu 
vzdělávání a odborné přípravě, od 
vzdělávání a péče v raném dětství (se 
zvláštní pozorností věnovanou dětem ze 
znevýhodněného sociálního prostředí, 
například dětem v ústavní péči a dětem 
bez domova), přes všeobecné a odborné 
vzdělávání a přípravu až po terciární 
úroveň a rovněž ke vzdělávání a učení 
dospělých, čímž se zabrání předávání 
chudoby mezi generacemi, podpoří 
propustnost mezi odvětvími vzdělávání
a odborné přípravy, předejde se 
předčasným odchodům ze vzdělávání, 
zlepší se zdravotní gramotnost, posílí se 
vazba mezi neformálním a informálním 
učením a usnadní se vzdělávací mobilita 
pro všechny. V tomto kontextu by se měla 
podporovat součinnost s programem 
Erasmus, zejména aktivní oslovování
znevýhodněných studentů s cílem umožnit 
jejich účast na vzdělávací mobilitě.

Pozměňovací návrh 8

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

(15a) ESF by měl podporovat vzdělávací 
programy, které poskytnou dospělým 
osobám s nízkou úrovní dovedností 
možnost dosáhnout minimální úrovně 
gramotnosti, početních znalostí
a digitálních dovedností v souladu
s doporučením Rady č. 2016/C 484/01 ze 
dne 19. prosince 2016 o cestách 
prohlubování dovedností:  Nové 
příležitosti pro dospělé1a.

__________________

1a Úř. věst. C 484, 24.12.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Díky součinnosti s programem 
Práva a hodnoty by se mělo zajistit, aby 
ESF+ začleňoval a posiloval opatření
k prevenci diskriminace, rasismu, 
xenofobie, antisemitismu, nenávisti vůči 
muslimům a další forem nesnášenlivosti a 
k boji proti těmto jevům a zvláštní 
opatření k prevenci nesnášenlivosti, 
segregace a stigmatizace, včetně šikany, 
obtěžování a netolerantního zacházení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) ESF+ by měl podporovat úsilí 
členských států vymýtit chudobu s cílem 
překonat znevýhodnění mezi generacemi
a dosáhnout sociálního začleňování tak, že 
zajistí rovné příležitosti pro všechny, bude 
bojovat proti diskriminaci a nerovnostem
v oblasti zdraví a vzdělávání. Je tedy nutné 
mobilizovat řadu proaktivních
a reaktivních politik zaměřených na 
nejvíce znevýhodněné osoby bez ohledu na 
jejich věk či národnost, včetně dětí, 
marginalizovaných komunit, jako jsou 
Romové, osob se zdravotním postižením, 
osob bez domova, státních příslušníků 
třetích zemí, obyvatel venkovských oblastí
a chudých pracujících. ESF+ by měl 
podporovat aktivní začleňování osob, které 
jsou daleko od trhu práce, s cílem zajistit 
jejich socioekonomickou integraci. ESF+ 
by měl být rovněž využíván k posílení 
včasného a rovného přístupu k bezplatným 
nebo cenově dostupným, udržitelným
a vysoce kvalitním službám, jako je 
zdravotní a dlouhodobá péče, zejména péče 
poskytovaná na úrovni rodin a komunit. 
ESF+ by měl přispět k modernizaci 
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systémů sociální ochrany, a to zejména
s cílem podpořit jejich přístupnost. ESF by 
se měl také zaměřit na chudobu ve 
venkovských oblastech, která je výsledkem 
zvláštních znevýhodnění těchto oblastí, 
jako je nepříznivá demografická situace, 
slabý pracovní trh, omezený přístup ke 
službám v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy nižší kvality, nedostatek
zdravotnických služeb a sociálních služeb.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(20) S ohledem na trvalou potřebu 
posílit úsilí v oblasti řešení integrace
a inkluze státních příslušníků třetích zemí
v Unii jako celku a s cílem zajistit 
soudržnou, silnou a důslednou podporu pro 
solidaritu a spravedlivé 
sdílení odpovědnosti by ESF+ měl zajistit 
podporu socioekonomické integraci 
státních příslušníků třetích zemí, která by 
doplňovala akce financované z Azylového
a migračního fondu, EFRR a z těch fondů, 
které mohou mít pozitivní dopad na 
integraci a začleňování státních 
příslušníků ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Orgány členských států odpovědné 
za plánování a provádění programů ESF 
+ by se měly koordinovat s orgány 
určenými členskými státy, aby řídily 
intervence Azylového a migračního fondu
s cílem co nejlepším způsobem podpořit 
integraci státních příslušníků třetích zemí 
na všech úrovních prostřednictvím 
strategií, jež jsou prováděny především 
místními a regionálními orgány
a nevládními organizacemi,
a nejvhodnějších opatření přizpůsobených 
konkrétní situaci státních příslušníků 
třetích zemí. Rozsah integračních opatření 
by se měl zaměřit na státní příslušníky 
třetích zemí, kteří oprávněně pobývají
v členském státě nebo s nimiž bylo 
případně zahájeno řízení za účelem 
získání povolení k pobytu v členském 
státě, včetně osob požívajících 
mezinárodní ochrany.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20b) Z praktických důvodů se mohou 
některé akce týkat skupiny lidí, na niž se 
lze účinněji obrátit jako na celek bez 
rozlišování mezi jejími členy. Členské 
státy, které si to přejí, by měly mít možnost 
stanovit ve svých programech, že 
integrační opatření mohou zahrnovat 
nejbližší příbuzné státních příslušníků 
třetích zemí, je-li to nezbytné pro účinné 
provádění takových opatření. Za „nejbližší 
příbuzné“ by měli být považováni 
manželé(manželky) / partneři(partnerky), 
jakož i jakákoli osoba s přímými 
rodinnými vazbami v sestupné či 
vzestupné linii na státního příslušníka 
třetí země, na nějž je dané integrační 
opatření zaměřeno, která by jinak nebyla 
do oblasti působnosti fondu ESF+ 
zahrnuta.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) ESF+ by měl podporovat reformy 
politiky a systémové reformy v oblasti 
zaměstnanosti, sociálního začleňování, 
zdravotní péče a dlouhodobé péče
a vzdělávání a odborné přípravy. V zájmu 
posílení souladu s evropským semestrem 
by členské státy měly vyčlenit odpovídající 
část svých finančních zdrojů ze složky 
ESF+ v rámci sdíleného řízení na 
provádění příslušných doporučení pro 
jednotlivé země týkajících se strukturálních 

(21) ESF+ by měl podporovat reformy 
politiky a systémové reformy v oblasti 
zaměstnanosti, sociálního začleňování, 
zdravotní péče a dlouhodobé péče, 
vzdělávání a profesní přípravy a vymýcení 
chudoby. V zájmu posílení souladu
s evropským semestrem by členské státy 
měly vyčlenit odpovídající část svých 
finančních zdrojů ze složky ESF+ v rámci 
sdíleného řízení na provádění příslušných 
doporučení pro jednotlivé země týkajících 



AD\1168328CS.docx 15/45 PE625.435v02-00

CS

problémů, které je vhodné řešit 
prostřednictvím víceletých investic 
spadajících do oblasti působnosti fondu 
ESF+. Komise a členské státy by měly 
zajistit soulad, koordinaci a doplňkovost 
mezi složkami ESF+ v rámci sdíleného 
řízení a složkou Zdraví a programem 
na podporu reforem, včetně nástroje pro 
provádění reforem a nástroje pro 
technickou podporu. Komise a členské 
státy by měly ve všech fázích procesu 
zajistit zejména účinnou koordinaci s cílem 
zaručit soudržnost, soulad, doplňkovost
a součinnost zdrojů financování, včetně 
související technické pomoci.

se strukturálních problémů, které je vhodné 
řešit prostřednictvím víceletých investic 
spadajících do oblasti působnosti fondu 
ESF+. Komise a členské státy by měly 
zajistit soulad, koordinaci a doplňkovost 
mezi složkami ESF+ v rámci sdíleného 
řízení a složkou Zdraví a programem 
na podporu reforem, včetně nástroje pro 
provádění reforem a nástroje pro 
technickou podporu. Komise a členské
státy by měly ve všech fázích procesu 
zajistit zejména účinnou koordinaci s cílem 
zaručit soudržnost, soulad, doplňkovost
a součinnost zdrojů financování, včetně 
související technické pomoci.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Vzhledem k přetrvávající vysoké 
míře nezaměstnanosti a nečinnosti mladých 
lidí v řadě členských států a regionů 
postihující zejména mladé lidi, kteří nejsou 
zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání 

(23) Vzhledem k přetrvávající vysoké 
míře nezaměstnanosti a nečinnosti mladých 
lidí v řadě členských států a regionů 
postihující zejména mladé lidi, kteří nejsou 
zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání 



PE625.435v02-00 16/45 AD\1168328CS.docx

CS

nebo odborné přípravy, je nutné, aby 
uvedené členské státy i nadále investovaly 
dostatečné zdroje ze složky ESF+ v rámci 
sdíleného řízení na činnosti na podporu 
zaměstnanosti mládeže včetně provádění 
systémů záruk pro mladé lidi. Na základě 
činností podporovaných Iniciativou na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí
v programovém období 2014–2020
a zaměřených na jednotlivce by členské 
státy měly dále podporovat způsoby 
opětovného začlenění do zaměstnání
a vzdělávání a opatření zaměřená na mladé 
lidi tak, že v relevantních případech budou 
dávat přednost dlouhodobě 
nezaměstnaným, neaktivním
a znevýhodněným mladým lidem 
prostřednictvím práce s mládeží. Členské 
státy by rovněž měly investovat do 
opatření zaměřených na usnadnění 
přechodu ze školy do zaměstnání, jakož
i na reformu a přizpůsobení služeb 
zaměstnanosti s cílem poskytnout mladým 
lidem podporu na míru. Dotčené členské 
státy by proto měly přidělit alespoň 10 % 
svých vnitrostátních zdrojů ze složky ESF+
v rámci sdíleného řízení na podporu 
zaměstnatelnosti mladých lidí.

nebo odborné přípravy, přičemž tato míra 
je ještě vyšší u mladých lidí pocházejících 
ze znevýhodněného sociálního prostředí, 
jako je většina mladých Romů, je nutné, 
aby uvedené členské státy i nadále 
investovaly dostatečné zdroje ze složky 
ESF+ v rámci sdíleného řízení na činnosti 
na podporu zaměstnanosti mládeže včetně 
provádění systémů záruk pro mladé lidi. 
Na základě činností podporovaných 
Iniciativou na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí v programovém období 2014–
2020 a zaměřených na jednotlivce by 
členské státy měly dále podporovat 
způsoby opětovného začlenění do 
zaměstnání a vzdělávání a účinná opatření 
zaměřená na mladé lidi tak, že
v relevantních případech budou dávat 
přednost dlouhodobě nezaměstnaným, 
neaktivním a znevýhodněným mladým 
lidem prostřednictvím práce s mládeží. 
Členské státy by rovněž měly investovat do 
opatření zaměřených na usnadnění 
přechodu ze školy do zaměstnání, jakož
i na reformu a přizpůsobení služeb 
zaměstnanosti s cílem učinit je 
atraktivnější tím, že se poskytne mladým 
lidem podpora na míru, a na to, aby byla 
jejich služba poskytována bez 
diskriminace jakéhokoli druhu. Dotčené 
členské státy by proto měly přidělit alespoň 
10 % svých vnitrostátních zdrojů ze složky 
ESF+ v rámci sdíleného řízení na podporu 
zaměstnatelnosti mladých lidí.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) V souladu s článkem 174 SFEU, 
by Unie měla věnovat zvláštní pozornost 
venkovským oblastem, oblastem 
postiženým průmyslovými přeměnami
a regionům, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
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demografickými podmínkami, jako jsou 
například nejsevernější regiony s velmi 
nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(26) Efektivní a účinné provádění 
činností podporovaných fondem ESF+ 
závisí na řádné správě a partnerství mezi 
všemi subjekty příslušných územních 
úrovní a sociálně-ekonomickými subjekty, 
zejména sociálními partnery a občanskou 
společností, se zvláštním důrazem na 
nevládní organizace, které poskytují 
služby v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání
a sociální služby a působí v oblasti boje 
proti diskriminaci nebo v oblasti lidských 
práv. Je proto nezbytné, aby členské státy 
při plánování, provádění, monitorování
a hodnocení ESF+ v rámci sdíleného 
řízení a za rovných podmínek zajistily
účast sociálních partnerů a občanské 
společnosti. Kromě toho je v zájmu 
zajištění zákazu diskriminace a rovných 
příležitostí nezbytné, aby byly v každé fázi 
zapojeny subjekty pro rovnost mezi muži
a ženami a lidskoprávní instituce 
členských států.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Pro zajištění lepší reakce politik na 
sociální změny a propagaci inovativních 
řešení je zásadní podpora sociálních 

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

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

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(28) Orgány Unie a členských států 
musí při provádění práva Unie dodržovat 
práva zakotvená v Listině základních práv 
Evropské unie a zachovávat její zásady
a prosazovat její uplatňování, jakož
i Evropské úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod. Obdobně by 
členské státy a Komise měly zajistit, aby 
ESF+ přispíval k prosazování rovnosti 
mezi muži a ženami v souladu s článkem 8 
SFEU, za účelem podpory rovného 
zacházení a rovných příležitostí pro muže
a ženy ve všech oblastech včetně účasti na 
trhu práce, pracovních podmínek
a profesního postupu. Genderový aspekt by 
měl být zohledněn i ve všech rozměrech
a všech fázích plánování a provádění 
programů. Kromě toho by ESF+ měl být 
zejména v souladu s článkem 21 Listiny 
základních práv Evropské unie, který 
stanoví, že se zakazuje se jakákoli 
diskriminace založená zejména na 
pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo 
sociálním původu, genetických rysech, 
jazyku, náboženském vyznání nebo 
přesvědčení, politických názorech či 
jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti
k národnostní menšině, majetku, 
narození, zdravotním postižení, věku nebo 
sexuální orientaci. Dále je rovněž 
zakázána jakákoli diskriminace na 
základě pohlavních znaků nebo genderové 
identity či na základě národnosti.  Členské 
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způsobilost výdajů mají být stanovena 
na vnitrostátní úrovni s některými 
výjimkami, pro něž je nutné určit 
specifická ustanovení, pokud jde o složku 
ESF+ v rámci sdíleného řízení.

státy a Komise by měly zajistit, aby ESF+
prosazoval začleňování osob se zdravotním 
postižením do společnosti na 
rovnoprávném základě s ostatními
a přispíval k provádění Úmluvy 
Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením. Tyto 
zásady by měly být zohledněny ve všech 
dimenzích a ve všech fázích přípravy, 
monitorování, provádění a hodnocení 
programů včasným a konzistentním 
způsobem, přičemž bude zajištěno přijetí 
konkrétních opatření na podporu rovnosti 
žen a mužů a rovných příležitostí. ESF+ by 
měl podporovat přechod 
od rezidenční/ústavní péče do péče 
poskytované na úrovni rodin a komunit, 
zejména pokud jde o osoby, které se 
potýkají s vícenásobnou diskriminací a 
s diskriminací z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám. ESF by neměl 
podporovat žádnou činnost, která přispívá
k segregaci nebo sociálnímu vyloučení.
Nařízení (EU) č. […] [budoucí nařízení
o společných ustanoveních] stanoví, že 
pravidla pro způsobilost výdajů mají být 
stanovena na vnitrostátní úrovni
s některými výjimkami, pro něž je nutné
určit specifická ustanovení, pokud jde
o ESF.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Členské státy by měly umožnit 
řídicím orgánům shromažďovat údaje
z rejstříků, pokud jsou tyto údaje
v rejstřících k dispozici, za účelem snížení 
administrativní zátěže při shromažďování 
údajů.

(29) Členské státy by měly umožnit 
řídicím orgánům shromažďovat údaje
z rejstříků, pokud jsou tyto údaje
v rejstřících k dispozici, za účelem snížení 
administrativní zátěže při shromažďování 
údajů, a zároveň plně dodržovat ochranu 
osobních údajů v souladu s nařízením 
(EU)  č. 2016/679 Evropského parlamentu
a Rady1a. 
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__________________

1a Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), (Úř. 
věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.)

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Nedostatečný přístup k finančním 
prostředkům pro mikropodniky, sociální 
ekonomiku a sociální podniky je jednou

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

z hlavních překážek při vytváření podniků, 
zejména u osob nejvíce vzdálených od trhu 
práce a obětí diskriminace v oblasti 
zaměstnanosti. Nařízení o ESF+ obsahuje 
ustanovení za účelem vytvoření tržního 
ekosystému pro zvýšení nabídky a přístupu
k financování pro sociální podniky, aby 
byly uspokojeny potřeby těch, kteří to 
nejvíce potřebují, zejména potřeby 
nezaměstnaných, žen a osob ve 
zranitelných postaveních, které si chtějí 
založit nebo rozšířit mikropodnik. Tento cíl 
bude plněn rovněž prostřednictvím 
finančních nástrojů a rozpočtové záruky
v rámci okna pro sociální investice
a dovednosti fondu InvestEU.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Pokud se obyvatelé budou udržovat 
zdraví a déle aktivní a bude jim umožněno, 
aby se aktivně podíleli na řízení svého 
zdraví, pozitivně se to odrazí na zdraví, 
nerovnostech v oblasti zdraví, kvalitě 
života, produktivitě, konkurenceschopnosti
a inkluzivitě a současně se sníží tlak na 
národní rozpočty. Komise se zavázala 
pomáhat členským státům dosáhnout 
jejich cílů udržitelného rozvoje, 
zejména cíle č. 3 „Zajistit zdravé životy
a podporovat dobré životní podmínky pro 
všechny osoby každého věku“.17

(36) Pokud se všichni obyvatelé budou
bez diskriminace udržovat zdraví a déle 
aktivní a bude jim umožněno, aby se 
aktivně podíleli na řízení svého zdraví, 
pozitivně se to odrazí na zdraví, 
nerovnostech v oblasti zdraví, kvalitě 
života, produktivitě, konkurenceschopnosti
a inkluzivitě a současně se sníží tlak na 
národní rozpočty. Komise se zavázala 
pomáhat členským státům dosáhnout jejich 
cílů udržitelného rozvoje, zejména cíle č. 3 
„Zajistit zdravé životy a podporovat dobré 
životní podmínky pro všechny osoby 
každého věku“17.

__________________ __________________

17 COM (2016) 739 final 17 COM (2016) 739 final

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Pomocí složky Zdraví v rámci 
ESF+ by se mělo přispět k předcházení 
nemocem během celého života občanů 
Unie a k podpoře zdraví tím, že se budou 
řešit rizikové faktory související se 
zdravím – jako je například konzumace 
tabáku a pasivní kouření, nadměrná 
konzumace alkoholu, užívání 
nedovolených drog, snižování škodlivých 
účinků drog na zdraví, nezdravé stravovací 
návyky a nedostatek tělesné aktivity –
a mělo by se vytvořit prostředí příznivé pro 
zdravý životní styl s cílem doplnit opatření 
členských států v souladu s příslušnými 
strategiemi. Složka Zdraví v rámci ESF+ 
by měla zahrnovat účinné modely 
prevence, inovativní technologie a nové 
obchodní modely a řešení, aby se přispělo
k vytváření inovativních, účinných
a udržitelných systémů zdravotní péče 
členských států a zlepšila se dostupnost 
kvalitnější a bezpečnější zdravotní péče pro 
evropské občany.

(38) Pomocí složky Zdraví v rámci 
ESF+ by se mělo přispět k předcházení 
nemocem během celého života lidí žijících
v Unii a k podpoře zdraví tím, že se budou 
řešit rizikové faktory související se 
zdravím, jako je například konzumace 
tabáku a pasivní kouření, nadměrná 
konzumace alkoholu, užívání 
nedovolených drog, snižování škodlivých 
účinků drog na zdraví, nezdravé stravovací 
návyky, zejména kvůli chudobě,
a nedostatek tělesné aktivity, a mělo by se 
vytvořit prostředí příznivé pro zdravý 
životní styl s cílem doplnit opatření 
členských států v souladu s příslušnými 
strategiemi. Složka Zdraví v rámci ESF+ 
by měla zahrnovat účinné modely 
prevence, které osloví všechny osoby, 
inovativní technologie a nové obchodní 
modely a řešení, aby se přispělo
k vytváření inovativních, účinných, 
přístupných a udržitelných systémů 
zdravotní péče členských států a zlepšila se 
dostupnost kvalitnější a bezpečnější 
zdravotní péče pro lidi žijící v Unii.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Komise nedávno předložila návrh18

týkající se hodnocení zdravotnických 
technologií, aby podpořila spolupráci při 
hodnocení zdravotnických technologií 
na úrovni Unie s cílem zlepšit dostupnost 
inovativních zdravotnických technologií 
pro pacienty v celé Unii, lépe využívat 
dostupných zdrojů a zlepšit obchodní 
předvídatelnost.

(41) Komise nedávno předložila návrh18

týkající se hodnocení zdravotnických 
technologií, aby podpořila spolupráci při 
hodnocení zdravotnických technologií 
na úrovni Unie s cílem zlepšit dostupnost
a přístup týkající se inovativních 
zdravotnických technologií pro pacienty
v celé Unii, lépe využívat dostupných 
zdrojů a zlepšit obchodní předvídatelnost.

__________________ __________________

18 COM(2018) 51 final 18 COM(2018) 51 final
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Právní předpisy EU v oblasti zdraví 
mají bezprostřední dopad na životy 
občanů, na účinnost a odolnost systémů 
zdravotní péče a na dobré fungování 
vnitřního trhu. Regulační rámec pro 
zdravotnické výrobky a technologie (léčivé 
přípravky, zdravotnické prostředky a látky 
lidského původu) i pro právní předpisy
o tabákových výrobcích, právech pacientů
v oblasti přeshraniční zdravotní péče
a vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách je zásadní pro ochranu zdraví
v EU. Nařízení, jakož i jeho provádění
a prosazování, musí držet krok
s inovacemi, pokrokem ve výzkumu a se 
společenskými změnami v této oblasti při 
dosahování cílů v oblasti zdraví. Je proto 
nutné neustále rozvíjet důkazní základnu 
potřebnou k provádění právních předpisů 
takové vědecké povahy.

(44) Právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví mají bezprostřední dopad na životy 
občanů, na účinnost a odolnost systémů 
zdravotní péče a na dobré fungování 
vnitřního trhu. Regulační rámec pro 
zdravotnické výrobky a technologie (léčivé 
přípravky, zdravotnické prostředky a látky 
lidského původu) i pro právní předpisy
o tabákových výrobcích, právech pacientů
v oblasti přeshraniční zdravotní péče
a vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách je zásadní pro ochranu zdraví
v Unii. Nařízení, jakož i jeho provádění
a prosazování, musí držet krok
s inovacemi, pokrokem ve výzkumu a se 
společenskými změnami v této oblasti při 
dosahování cílů v oblasti zdraví ve všech 
členských státech, musí však přitom také 
zohledňovat problémy osob, které 
pocházejí ze znevýhodněného sociálního 
prostředí a žijí ve venkovských oblastech. 
Je proto nutné neustále rozvíjet důkazní 
základnu potřebnou k provádění právních 
předpisů takové vědecké povahy v celé 
Unii.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým 
je zlepšení účinnosti trhů práce a podpora 
přístupu ke kvalitnímu zaměstnání, 
zlepšení dostupnosti a kvality vzdělávání

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

a odborné přípravy, podpora sociálního 
začleňování a zdraví a vymýcení chudoby, 
jakož i opatření v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví, nemůže být dosaženo uspokojivě 
členskými státy, ale spíše jich může být 
lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku toto nařízení 
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení tohoto cíle,

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „doprovodnými opatřeními“ 
činnosti, které přesahují rámec distribuce 
potravinové a/nebo základní materiální 
pomoci a jejichž cílem je zmírnění 
sociálního vyloučení – například tak, že je 
dotyčné osobě doporučeno obrátit se na 
sociální služby, – a poskytování sociálních 
služeb nebo poradenství při řízení 
domácího rozpočtu;

(1) „doprovodnými opatřeními“ 
činnosti, které přesahují rámec distribuce 
potravinové a základní materiální pomoci
a jejichž cílem je zmírnění sociálního 
vyloučení a vymýcení chudoby – například 
tak, že jsou poskytnuty informace
o relevantních veřejných a podpůrných 
službách, nákladech na domácnost etc.,
i tím, že je dotyčné osobě doporučeno 
obrátit se na sociální služby
a psychologickou pomoc;

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) „nejchudšími osobami“ fyzické 
osoby, ať již jednotlivci, rodiny, 
domácnosti nebo skupiny složené
z takových osob, jejichž potřeba pomoci je 
stanovena v souladu s objektivními kritérii, 
která jsou vymezena příslušnými 
vnitrostátními orgány v konzultaci

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

s místními a regionálními orgány
a relevantními zúčastněnými stranami, aniž 
by došlo ke střetu zájmů, a která jsou 
uvedenými příslušnými vnitrostátními 
orgány schválena a mohou zahrnovat prvky 
umožňující zaměřit se na nejchudší osoby
v určitých zeměpisných oblastech;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Cílem ESF+ je podpořit členské státy
v tom, aby účinně odstraňovaly chudobu
a bojovaly proti sociálnímu vyloučení, 
prosazovaly rovnost a nediskriminaci, 
dosáhly vysoké úrovně zaměstnanosti pro 
všechny, spravedlivé a udržitelné sociální 
ochrany a disponovaly kvalifikovanou
a odolnou pracovní silou připravenou pro 
budoucí svět práce v souladu se zásadami 
stanovenými v evropském pilíři sociálních 
práv, který vyhlásily Evropský parlament, 
Rada a Komise dne 17. listopadu 2017. 
ESF+ má rovněž přispět k plnění závazku 
Unie a jejích členských států spočívajícího
v dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ESF+ podporuje, doplňuje a zvyšuje 
hodnotu politik členských států s cílem 
zajistit rovné příležitosti, rovný
a nediskriminační přístup na trh práce a ke 
vzdělání, spravedlivé pracovní podmínky, 
sociální ochranu a začlenění, integraci
a inkluzi pro všechny, vymýcení chudoby, 
jakož i vysokou úroveň ochrany lidského 
zdraví. Všechna opatření přijatá v rámci 
ESF+ dodržují Listinu základních práv 
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Evropské unie.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESF+ podporuje následující 
specifické cíle v oblastech politiky, jako je 
zaměstnanost, vzdělávání, sociální 
začleňování a zdraví, čímž se rovněž 
přispěje k obecnému cíli, kterým je 
„Sociálnější Evropa – provádění 
evropského pilíře sociálních práv“ a který 
je stanoven v článku [4] [budoucího 
nařízení o společných ustanoveních]:

1. ESF+ podporuje následující 
specifické cíle v oblastech politiky, jako je 
zaměstnanost, vzdělávání, vymýcení 
chudoby, sociální integraci, začleňování
a zdraví, čímž se rovněž přispěje
k obecnému cíli, kterým je 
„Nediskriminační, inkluzivní a sociálnější
Evropa – provádění evropského pilíře 
sociálních práv a odstraňování chudoby
a sociálního vyloučení“ a který je 
stanoven v článku [4] [budoucího nařízení
o společných ustanoveních]:

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(i) zlepšit přístup k důstojnému 
zaměstnání za důstojný plat pro všechny 
uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi
a dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní 
osoby, se zvláštními opatřeními pro 
znevýhodněné, marginalizované
a zranitelné sociální skupiny, jako jsou 
osoby se zdravotním postižením, lidé starší 
50 let, matky samoživitelky či otcové 
samoživitelé, starší lidé, Romové a osoby
s nízkou úrovní dosaženého vzdělání nebo 
základních dovedností; podporovat 
samostatně výdělečnou činnost a sociální 
ekonomiku;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) modernizovat instituce a služby 
trhu práce s cílem posoudit a předvídat 
potřeby dovedností a zajistit včasnou, 
individuálně uzpůsobenou pomoc
i podporu při vytváření souladu mezi 
nabídkou a poptávkou na trhu práce, jakož
i během přechodů mezi zaměstnáními
a během mobility;

(ii) modernizovat instituce a služby 
trhu práce s cílem učinit přítrž 
diskriminaci a posoudit a předvídat 
potřeby dovedností, posílit spolupráci
s podniky a zajistit včasnou,
nediskriminační a inkluzivní individuálně 
uzpůsobenou pomoc i podporu při 
vytváření souladu mezi nabídkou
a poptávkou na trhu práce, jakož i během 
přechodů mezi zaměstnáními a během 
mobility;

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(iii) prosazovat rovnost mužů a žen ve 
všech oblastech včetně prosazování účasti
žen na trhu práce, kariérního postupu, 
stejné odměny za stejnou práci a lepší 
rovnováhy mezi prací a osobním životem, 
se zvláštní pozorností věnovanou rodičům 
samoživitelům – včetně přístupu k péči
o děti, závislé a starší osoby; prosazovat 
zdravé a přiměřené pracovní prostředí
s ohledem na zdravotní rizika, včetně 
oblasti duševního zdraví; podporovat 
přizpůsobení podniků a podnikatelů 
změnám – a aktivní a zdravé stárnutí;

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(iv) zvýšit nediskriminačním způsobem 
dostupnost, inkluzivitu, kvalitu, účinnost
a relevantnost systémů vzdělávání
a odborné přípravy na trhu práce, aby se 
pro všechny podpořilo získávání klíčových 
kompetencí včetně sociálních, digitálních
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a jazykových dovedností;

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(v) podporovat rovný přístup ke 
kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání
a odborné přípravě a jejich úspěšnému 
ukončení, a to zejména pro znevýhodněné 
skupiny, od předškolního vzdělávání
a péče, přes všeobecné vzdělávání
a odborné vzdělávání a přípravu až po 
terciární úroveň, jakož i vzdělávání
a studium dospělých, včetně usnadnění 
vzdělávací mobility pro všechny;

(v) podporovat rovný přístup ke vysoce 
kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání
a odborné přípravě, včetně učňovské 
přípravy, snižování počtu případů 
předčasného ukončení školní docházky
a předcházení těmto případům, a to 
zejména pro znevýhodněné skupiny, včetně 
dětí z řad migrantů bez ohledu na jejich 
pobytový status, dětí v institucionální péči
a dětí bez domova i žáků ze 
znevýhodněných či izolovaných 
venkovských oblastí, od předškolního 
vzdělávání a péče, přes všeobecné 
vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu 
až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání
a studium dospělých, včetně usnadnění 
vzdělávací mobility pro všechny a lepší 
uznávání kvalifikací získaných napříč 
členskými státy;

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(vi) podporovat celoživotní učení
u všech věkových skupin, zejména 
flexibilní možnosti rozšiřování dovedností
a rekvalifikace s ohledem na digitální 
dovednosti pro všechny, a zvláště pro 
dlouhodobě nezaměstnané osoby a osoby
s nízkou úrovní dosaženého vzdělání nebo 
základních dovedností, lépe předvídat 
změny a nové požadavky na dovednosti 
vycházející z potřeb trhu práce, usnadnit 
přechody mezi zaměstnáními a podporovat 
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profesní mobilitu;

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(vii) posílit aktivní začleňování občanů
s cílem dosáhnout rovných příležitostí, 
nediskriminace a aktivní účasti
a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost;

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(viii) bojovat proti všem formám 
diskriminace marginalizovaných komunit, 
jako jsou Romové, a podporovat jejich 
sociálně-ekonomické začlenění s využitím 
integrovaného přístupu napříč různými 
odvětvími, a omezovat tak protiromské 
smýšlení;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod viii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(viii a) ukončit diskriminaci státních 
příslušníků třetích zemí a podporovat 
jejich dlouhodobé sociálně-ekonomické 
začlenění (se zvláštním zaměřením na 
ženy a děti včetně nezletilých osob bez 
doporovodu), a to s integrovaným 
přístupem napříč různými odvětvími a za 
účasti místních nebo regionálních aktérů, 
včetně specifických opatření v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy, jako jsou 
jazykové kurzy a přípravná opatření 
usnadňující přístup na trh práce, opatření 
na podporu soběstačnosti a smysluplného 
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kontaktu s místním společenstvím
i rovného přístupu ke službám a školení 
státních úředníků v oblasti budování 
kapacit a podpory rozmanitosti;

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(ix) zvyšovat rovný a včasný přístup ke 
kvalitním, udržitelným, bezplatným nebo
cenově dostupným službám se zvláštním 
zřetelem na chudé a odlehlé venkovské 
oblasti; modernizovat systémy sociální 
ochrany včetně podpory rovného přístupu
k sociální ochraně; zlepšit dostupnost, 
účinnost a odolnost systémů zdravotní péče
a služeb dlouhodobé zdravotní péče;

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(x) podporovat sociální začlenění 
chudých nebo sociálně vyloučených osob 
nebo osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením, zejména
nejchudších osob, jako jsou osoby a rodiny 
bez domova, a dětí;

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(xi) řešit materiální deprivaci 
poskytnutím potravinové a základní 
materiální pomoci nejchudším osobám, 
včetně doprovodných opatření s důrazem 



AD\1168328CS.docx 31/45 PE625.435v02-00

CS

na děti ve zranitelném postavení.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V rámci složky Zdraví podporuje 
ESF+ zdraví a prevenci nemocí, přispívá
k účinnosti, dostupnosti a odolnosti 
systémů zdravotní péče, usiluje
o bezpečnější zdravotní péči, dále snižuje 
nerovnosti v oblasti zdraví, chrání občany
před přeshraničními zdravotními hrozbami
a podporuje právní předpisy EU v oblasti 
zdraví.

3. V rámci složky Zdraví podporuje 
ESF+ zdraví (včetně duševního zdraví)
a prevenci nemocí, přispívá k účinnosti, 
dostupnosti, nediskriminaci a odolnosti 
systémů zdravotní péče, usiluje
o bezpečnější zdravotní péči, dále snižuje 
nerovnosti v oblasti zdraví, ukončuje 
patologizaci stigmatizovaných skupin 
včetně osob s duševním nebo 
intelektuálním postižením, 
transsexuálních a intersexuálních osob, 
chrání osoby žijící v Unii před 
přeshraničními zdravotními hrozbami
a podporuje právní předpisy Unie v oblasti 
zdraví.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Všechny programy prováděné ve 
složce ESF+ v rámci sdíleného řízení, 
jakož i operace podporované složkou 
Zaměstnanost a sociální inovace a složkou 
Zdraví zajistí rovnost mužů a žen
v průběhu jejich přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení. 
Prostřednictvím ESF členské státy
a Komise rovněž podporují cílená opatření
v rámci veškerých specifických cílů 
uvedených v článku 4 za účelem zvýšení 
udržitelné účasti a udržitelného postupu 
žen v zaměstnání, a tím i za účelem boje 
proti feminizaci chudoby, snížení 
segregace podle pohlaví a boje proti 
genderovým stereotypům na trhu práce a 



PE625.435v02-00 32/45 AD\1168328CS.docx

CS

v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, za 
účelem podpory sladění pracovního
a soukromého života jako možnosti pro 
všechny, jakož i za účelem rovného 
rozdělení odpovědnosti za péči mezi ženy
a muže.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Všechny programy podporují 
rovné příležitosti pro všechny, bez 
diskriminace na základě pohlaví, rasy, 
barvy pleti, etnického nebo sociálního 
původu, genetických rysů, jazyka, 
náboženství nebo přesvědčení, politického 
či jakéhokoli jiného názoru, příslušnosti
k národnostní menšině, majetku, rodu, 
zdravotního postižení, věku, sexuální 
orientace, pohlavních znaků nebo 
genderové identity prostřednictvím 
začlenění zásady nediskriminace
v průběhu jejich přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení. Členské státy
a Komise podporují prostřednictvím ESF+ 
cílená opatření v rámci kteréhokoli ze 
specifických cílů uvedených v článku 4. 
Taková opatření zlepšují dostupnost pro 
osoby se zdravotním postižením s cílem 
zlepšit jejich integraci v oblasti 
zaměstnání, vzdělávání a odborné 
přípravy, a tím zlepšují sociální 
začleňování, snižují nerovnosti, pokud jde
o úroveň dosaženého vzdělání a zdravotní 
stav, a zjednodušují přechod z péče
v rezidenčním/ústavním prostředí do péče 
poskytované na úrovni rodin a komunit, 
zejména v případě osob, které se potýkají
s vícenásobnou diskriminací.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy a Komise rovněž 
podporují konkrétní cílená opatření, 
kterými se budou prosazovat zásady 
uvedené v odstavci 1 v rámci kteréhokoli
z cílů ESF+, včetně přechodu od 
rezidenční péče v institucionálním 
prostředí k rodinné a komunitní péči.

vypouští se

Pozměňovací návrh 52

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy a případně Komise podporují 
součinnost a zajišťují koordinaci, 
doplňkovost a soudržnost mezi fondy 
ESF+ a ostatními fondy, programy
a nástroji Unie, jako je rámec EU pro 
vnitrostátní strategie integrace Romů po 
roce 2020, Erasmus, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, Fond pro spravedlnost, 
práva a hodnoty, Azylový a migrační fond
a program na podporu reforem, včetně 
nástroje pro provádění reforem a nástroje 
pro technickou podporu, a to jak ve fázi 
plánování, tak během provádění. Členské 
státy a případně Komise optimalizují 
mechanismy koordinace, aby zabránily 
zdvojování úsilí a zajistily úzkou 
spolupráci mezi osobami odpovědnými za 
provádění, a zajistily tak provádění 
soudržných a efektivních podpůrných 
opatření.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přidělí odpovídající 
část svých zdrojů ESF+ v rámci sdíleného 

2. Členské státy přidělí odpovídající 
část svých zdrojů ESF+ v rámci sdíleného 
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řízení na řešení problémů uvedených
v příslušných doporučeních pro jednotlivé 
země přijatých v souladu s čl. 121 odst. 2 
SFEU a čl. 148 odst. 4 SFEU a v rámci 
evropského semestru, které spadají do 
oblasti působnosti ESF+, jak je uvedeno
v článku 4.

řízení na řešení problémů uvedených
v příslušných doporučeních pro jednotlivé 
země přijatých v souladu s čl. 121 odst. 2 
SFEU a čl. 148 odst. 4 SFEU a v rámci 
evropského semestru, které spadají do 
oblasti působnosti ESF+, jak je uvedeno
v článku 4, přičemž přihlížejí k právům
a zásadám zakotveným v Listině 
základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy přidělí nejméně 30 % 
svých zdrojů ESF+ v rámci sdíleného 
řízení na specifické cíle v oblastech politik
sociálního začleňování a boje proti 
materiální deprivaci, které jsou stanoveny
v čl. 4 odst. 1 bodech vii) až xii), včetně 
podpory sociálně ekonomické integrace 
státních příslušníků třetích zemí.

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 56

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy musí při provádění těchto 
činností dávat přednost neaktivním
a dlouhodobě nezaměstnaným mladým 

Členské státy musí při provádění těchto 
činností dávat přednost neaktivním
a dlouhodobě nezaměstnaným mladým 
lidem, včetně Romů, osob se zdravotním 
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lidem a zavádět cílená informační opatření. postižením a státních příslušníků třetích 
zemí, a zavádět cílená informační opatření.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Každý členský stát zajistí 
smysluplnou účast sociálních partnerů,
organizací občanské společnosti, subjektů 
pro rovnost, vnitrostátních institucí pro 
lidská práva a ostatních významných nebo 
reprezentativních organizací při 
programování, provádění, monitorování
a hodnocení všech programů, které jsou 
podporovány z ESF+, včetně politik
a programů týkajících se zaměstnanosti, 
vzdělávání, vymýcení chudoby, sociálního 
začlenění a nediskriminace.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato kapitola se použije na podporu
z ESF+ podle čl. 4 odst. 1 bodů i) až x), 
pokud se provádí v rámci sdíleného řízení 
(„obecná podpora ze složky ESF+ v rámci 
sdíleného řízení“).

1. Tato kapitola se použije na podporu
z ESF+ podle čl. 4 odst. 1 bodů i) až xi), 
pokud se provádí v rámci sdíleného řízení 
(„obecná podpora ze složky ESF+ v rámci 
sdíleného řízení“).

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Inovativní činnosti a přístupy 
mohou být plánovány v rámci jakéhokoli 
ze specifických cílů stanovených v čl. 4 

3. Inovativní činnosti a přístupy 
mohou být plánovány v rámci jakéhokoli 
ze specifických cílů stanovených v čl. 4 
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odst. 1 bodech i) až x). odst. 1 bodech i) až xi).

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 63

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) poskytovat specifické podpůrné 
služby zaměstnavatelům a uchazečům
o zaměstnání za účelem rozvoje 
integrovaných evropských trhů práce, od 
přípravy před náborem do zaměstnání až 
po následnou pomoc po umístění do 
zaměstnání, aby byla obsazena volná 
pracovní místa v určitých odvětvích, 
profesích, zemích, pohraničních oblastech 
nebo nabídnuta určitým skupinám 
(například zranitelným osobám);

d) poskytovat specifické podpůrné 
služby zaměstnavatelům a uchazečům
o zaměstnání za účelem rozvoje 
integrovaných evropských trhů práce, od 
přípravy před náborem do zaměstnání až 
po následnou pomoc po umístění do 
zaměstnání, aby byla obsazena volná 
pracovní místa v určitých odvětvích, 
profesích, zemích, pohraničních oblastech 
nebo nabídnuta určitým skupinám 
(například lidem ve zranitelném 
postavení);

Pozměňovací návrh 64

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporovat rozvoj tržního 
ekosystému souvisejícího s poskytováním 
mikrofinancování mikropodnikům ve fázi 
zahájení činnosti a rozvoje, a to zejména 

e) podporovat rozvoj tržního 
ekosystému souvisejícího s poskytováním 
mikrofinancování mikropodnikům
a sociálním družstvům ve fázi zahájení 
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podnikům, které zaměstnávají zranitelné
osoby;

činnosti a rozvoje, a to zejména podnikům, 
které zaměstnávají osoby ve zranitelném 
postavení, a podnikům, které byly 
založeny a jsou řízeny podnikateli 
pocházejícími ze znevýhodněného 
sociálního prostředí, jako jsou Romové, 
státní příslušníci třetích zemí, osoby se 
zdravotním postižením atd.;

Pozměňovací návrh 65

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) poskytovat pokyny pro rozvoj 
sociální infrastruktury (včetně bydlení, 
péče o děti, vzdělávání a odborné přípravy, 
zdravotní péče a dlouhodobé péče) 
potřebné pro provádění evropského pilíře 
sociálních práv;

h) poskytovat pokyny pro rozvoj 
sociální infrastruktury (včetně bydlení, 
péče o děti, péče o seniory, přechodů
z ústavů k podpoře poskytované na úrovni 
rodin a komunit, vzdělávání a odborné 
přípravy, zdravotní péče a dlouhodobé 
péče) potřebné pro provádění evropského 
pilíře sociálních práv;

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. b – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii a) uznávání dovedností a kvalifikací
s cílem usnadnit přístup na trh práce
a mobilitu pracovních sil;

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) informační systémy šířící důkazní 
informace souvisejí s oblastmi uvedenými

(iii) informační systémy 
shromažďující, analyzující a šířící 
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v čl. 4 odst. 1; důkazní informace a údaje související
s oblastmi uvedenými v čl. 4 odst. 1;

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv) akce, konference a semináře
v rámci předsednictví Rady.

(iv) relevantní akce, konference
a semináře pořádané občanskou 
společností a nevládními organizacemi.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jakýkoli právní subjekt založený 
podle práva Unie nebo jakákoli 
mezinárodní organizace.

b) jakýkoli právní subjekt založený 
podle práva Unie nebo jakákoli 
mezinárodní organizace působící na území 
Unie.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) investovat do podpory zdraví
a prevence nemocí;

(i) investovat do podpory zdraví 
(včetně duševního zdraví) a prevence 
nemocí, se zvláštním zaměřením na 
znevýhodněné sociální skupiny;

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. b – bod iii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) podporovat členské státy
v předávání znalostí, které jsou užitečné 
pro vnitrostátní reformní procesy, aby se 
zvýšila účinnost, přístupnost a odolnost 
zdravotních systémů a více se podporovalo 
zdraví a prevence nemocí při současném 
zaměření zejména na výzvy zjištěné
v rámci evropského semestru;

(iii) podporovat členské státy
v předávání znalostí, které jsou užitečné 
pro vnitrostátní reformní procesy, aby se 
zvýšila účinnost, přístupnost, 
nediskriminační povaha, inkluzivita
a odolnost zdravotních systémů a více se 
podporovalo zdraví a prevence nemocí při 
současném zaměření zejména na výzvy 
zjištěné v rámci evropského semestru;

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 40 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výbor podle článku 163 SFEU Výbor ESF+

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor 
zřízený podle článku 163 SFEU („výbor 
ESF+“).

1. Komisi je nápomocen rozšířený 
výbor na základě článku 163 SFEU 
(„výbor ESF+“). Složení výboru schvaluje 
Komise s cílem chránit transparentnost
a vyvážené zastoupení.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát jmenuje 
jednoho zástupce vlády, jednoho zástupce 
odborových organizací, jednoho zástupce 
organizací zaměstnavatelů a jednoho 
náhradníka v každé kategorii na období 

2. Každý členský stát jmenuje 
jednoho zástupce vlády, jednoho zástupce
odborových organizací, jednoho zástupce 
organizací zaměstnavatelů, jednoho 
zástupce příslušných organizací občanské 
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nejvýše sedmi let. V případě nepřítomnosti 
člena má náhradník automaticky právo 
účastnit se jednání.

společnosti zapojených do přípravy, 
provádění, monitorování a hodnocení 
programů ESF+, jednoho zástupce 
subjektů pro rovnost nebo jiných 
nezávislých institucí pro lidská práva
a jednoho náhradníka v každé kategorii na 
období nejvýše sedmi let. V případě 
nepřítomnosti člena má náhradník 
automaticky právo účastnit se jednání.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výbor EFS+ zahrnuje jednoho 
zástupce z každé organizace zastupující 
odborové organizace a organizace 
zaměstnavatelů na úrovni Unie.

3. Výbor EFS+ zahrnuje jednoho 
zástupce z každé organizace zastupující 
odborové organizace a organizace 
zaměstnavatelů, příslušných organizací 
občanské společnosti a subjektů pro 
rovnost na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 76

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V rámci výboru ESF+ je nezbytné 
zajistit genderovou vyváženost
a odpovídající zastoupení menšin a jiných 
vyloučených skupin.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – bod 1b – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– menšiny (včetně 
marginalizovaných komunit, jako jsou 

– Romové**,
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Romové)**,

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – bod 1b – odst. 1 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– menšiny (jiné než Romové),

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– počet podporovaných 
poskytovatelů služeb z řad občanské 
společnosti na celostátní, regionální nebo 
místní úrovni.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 1 – odrážka 5 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– počet romských konečných 
příjemců,

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 1 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– počet konečných příjemců, kteří 
jsou původem cizinci, a počet konečných 
příjemců, kteří náleží k menšinám (včetně 
marginalizovaných komunit, jako jsou 

– počet konečných příjemců, kteří 
jsou původem cizinci, a počet konečných 
příjemců, kteří náleží k menšinám (včetně 
marginalizovaných komunit, vyjma 
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Romové), Romů),

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 2 – odrážka 6 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– počet romských konečných 
příjemců,

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 2 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– počet konečných příjemců, kteří
jsou původem cizinci, a počet konečných 
příjemců, kteří náleží k menšinám (včetně 
marginalizovaných komunit, jako jsou 
Romové), 

– počet konečných příjemců, kteří 
jsou původem cizinci, a počet konečných 
příjemců, kteří náleží k menšinám (včetně 
marginalizovaných komunit, vyjma 
Romů),
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