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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

My Európania máme sklon myslieť si, že máme plný prístup k základným ľudským právam a 
že ich plne využívame. 

Keď sa však lepšie pozrieme na našu spoločnosť, zistíme, že viac ako 100 miliónov 
Európanov každodenne bojuje s chudobou a materiálnym nedostatkom, pričom všetci vieme, 
že chudoba predstavuje porušovanie ľudských práv, pretože ľudom znemožňuje prístup k 
ďalším právam a ich uplatňovaniu. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj priznáva škodlivé 
účinky chudoby a uvádza, že „odstránenie chudoby vo všetkých jej formách a rozmeroch, 
vrátane extrémnej chudoby, je tou najväčšou globálnou výzvou a nevyhnutnou požiadavkou 
pre udržateľný rozvoj“, a ako prvý cieľ trvalo udržateľného rozvoja sa v nej stanovuje 
„skoncovanie s chudobou všade a vo všetkých formách“.

Chudoba je, žiaľ, len jedným z mnohých porušení základných práv, ku ktorým dochádza v 
Únii: milióny ľudí, ktorí žijú so zdravotným postihnutím, stále túžia po rodine – alebo po 
životných podmienkach zakotvených v komunite a po skutočnom zapojení sa do spoločnosti; 
milióny rómskych obyvateľov sú už po niekoľko storočí systematicky vylučované zo 
spoločnosti, milióny mladých ľudí zo znevýhodneného sociálneho prostredia nedostávajú 
šancu naplniť svoj skutočný potenciál a miliónom žien sa systematicky odopiera rovnaký plat 
za rovnakú prácu, čo ich v starobe predurčuje na chudobu.

Všetci títo a mnohí ďalší sú živým dôkazom, že programy a fondy našich členských štátov a 
Únie sú diskriminačné, i keď často nevedomky a neúmyselne, pretože nereagujú na výzvy a 
realitu ľudí v Únii. 

Ak berieme hodnoty stanovené spoločne v zmluvách vážne, ak chceme dostáť spoločne 
definovaným záväzkom Únie a dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja, nesmieme 
pripustiť rozpočet Únie, ktorý nezaručuje nediskrimináciu a rovnosť príležitostí.

Európsky sociálny fond+ (ESF+) je fond určený na investovanie do ľudí, ich rozvoja a ich 
potrieb. Sprevádza náš život od narodenia do staroby, pričom preniká do oblastí, ako je 
vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanosť, sociálne služby a služby starostlivosti.

Ak bude tento fond dobre navrhnutý, ak členské štáty zaručia zmysluplné zapojenie 
organizácií občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov, subjektov pre rovnosť 
zaobchádzania a inštitúcií pre ľudské práva do tvorby, vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia programov podporovaných z ESF+ a ak budú bojovať proti korupcii, môže tento 
fond postupne zmeniť našu súčasnú ťažkú európsku realitu; môže zmierniť chudobu, prispieť 
k naplneniu potenciálu všetkých našich občanov a tých, čo v EÚ žijú, a môže pomôcť pri 
dlhodobej integrácii ľudí, ktorí u nás v Európskej únii našli svoj nový domov.

Hlavným cieľom spravodajkyne preto bolo dosiahnuť, aby ESF+ ako nástroj na ochranu, 
rozvoj a posilnenie postavenia ľudí mohol napĺňať svoj cieľ v maximálnej miere. Jej zámerom 
bolo upraviť text tohto návrhu tak, aby zaručil, že budúce projekty budú čo najviac inkluzívne 
a čo najmenej diskriminačné a že všetkým ľuďom v Únii umožnia lepšie vyhliadky do života, 
čím sa staneme udržateľnou spoločnosťou.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť 
a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) Na zasadaní Rady z […] sa prijali 
revidované usmernenia pre politiku 
zamestnanosti členských štátov s cieľom 
zosúladiť ich znenie so zásadami 
Európskeho piliera sociálnych práv, aby sa 
zvýšila konkurencieschopnosť Európy a 
zlepšili podmienky na investovanie, 
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vytváranie pracovných miest a posilnilo 
sociálne začleňovanie. S cieľom 
zabezpečiť plné zosúladenie ESF+ s cieľmi 
týchto usmernení, najmä pokiaľ ide o 
zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú 
prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, 
chudobe a diskriminácii, by sa z ESF+ mali 
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 vnútroštátnej úrovni s prihliadnutím na 
národný program reforiem podporený 
národnou stratégiou. 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 ďalšie iniciatívy ako napr. záruka 
pre mladých ľudí, dráhy zvyšovania 
kvalifikácie a integrácia dlhodobo 
nezamestnaných.

vytváranie pracovných miest a posilnilo 
sociálne začleňovanie. S cieľom 
zabezpečiť plné zosúladenie ESF+ s cieľmi 
týchto usmernení, najmä pokiaľ ide o 
zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú 
prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, 
chudobe a diskriminácii, by sa z ESF+ mali 
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, rámec EÚ 
pre vnútroštátne stratégie integrácie 
Rómov na obdobie po roku 2020 a v 
prípade potreby na vnútroštátnej úrovni s 
prihliadnutím na národné programy 
reforiem podporené národnou stratégiou. 
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 ďalšie iniciatívy ako napr. záruka 
pre mladých ľudí, dráhy zvyšovania 
kvalifikácie a integrácia dlhodobo 
nezamestnaných.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Únia sa potýka so štrukturálnymi 
výzvami, ktoré vyplývajú z globalizácie 
hospodárstva, riadenia migračných tokov a 
zvýšených bezpečnostných hrozieb, 
prechodu na čistú energiu, technologických 
zmien a čoraz výraznejšieho starnutia 
pracovnej sily, ako aj stále výraznejšieho 
nedostatku kvalifikácie a pracovných miest 
v niektorých odvetviach 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 relevantnej kvalifikácie, 
usilovať o inkluzívnejší rast a skvalitňovať 

(5) Únia sa potýka so štrukturálnymi 
výzvami, ktoré vyplývajú z globalizácie 
hospodárstva, riadenia migrácie 
a integrácie a začleňovania štátnych 
príslušníkov tretích krajín, prechodu na 
čistú energiu, technologických 
zmien, čoraz výraznejšieho starnutia 
spoločnosti a pracovnej sily, ako aj stále 
výraznejšieho nedostatku kvalifikácie a 
pracovných miest v niektorých odvetviach 
a regiónoch, ktoré pociťujú najmä MSP. 
Vzhľadom na súčasné hospodárske a 
sociálne rozdiely medzi regiónmi a
meniacu sa realitu sveta práce by sa Únia 
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politiku zamestnanosti a sociálnu politiku, 
a to aj so zreteľom na mobilitu pracovnej 
sily.

mala pripraviť na súčasné a budúce výzvy 
a investovať do relevantnej kvalifikácie, 
usilovať o inkluzívnejší rast a skvalitňovať 
politiku vzdelávania, odbornej prípravy, 
zamestnanosti a sociálnu politiku, a to aj so 
zreteľom na mobilitu pracovnej sily.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(13) Cieľom ESF+ by mala byť podpora 
zamestnanosti prostredníctvom aktívnych 
intervencií umožňujúcich (opätovné) 
začlenenie do trhu práce, a to najmä v 
prípade mladých ľudí, dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych osôb, s 
osobitným dôrazom na znevýhodnené 
sociálne skupiny alebo osoby v 
zraniteľnej situácii, ako sú ľudia so 
zdravotným postihnutím, štátni príslušníci 
tretích krajín, Rómovia, osoby bez domova 
alebo žijúce v chudobe, osoby žijúce v 
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zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a pri prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť 
okrem iného aj lepšiu rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a prístup 
k starostlivosti o deti. Cieľom ESF+ by 
takisto malo byť zabezpečenie zdravého a 
lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká spojené s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.

znevýhodnených mikroregiónoch a 
vidieckych oblastiach, osoby nad 50 rokov 
a osoby s nízkym dosiahnutým vzdelaním 
alebo základnou kvalifikáciou, ako aj 
prostredníctvom podpory samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
presadzovanie zamestnanosti mladých 
prostredníctvom špecifických akcií
vrátane podpory spravodlivej 
a dobrovoľnej mobility a pomoci pri 
včasnej integrácii na trhu práce. Cieľom 
ESF+ by malo byť zlepšenie fungovania 
trhov práce podporou modernizácie 
inštitúcií trhu práce, ako sú verejné služby 
zamestnanosti, s cieľom zvýšiť ich 
efektívnosť, zlepšiť ich schopnosť 
poskytovať intenzívnejšie cielené 
poradenstvo a pomoc pri hľadaní 
zamestnania a pri prechode do 
zamestnania, osobitne pokiaľ ide o 
znevýhodnené sociálne skupiny, zvýšiť 
mobilitu pracovníkov a ich služby 
poskytovať bez diskriminácie. ESF+ by 
mal prispieť k riešeniu neistých 
pracovných miest s cieľom zabezpečiť, 
aby všetky druhy pracovných zmlúv 
poskytovali dôstojné pracovné podmienky 
s riadnym pokrytím sociálneho 
zabezpečenia v súlade s programom 
dôstojnej práce MOP, článkom 9 ZFEÚ, 
Chartou základných práv Európskej únie 
a Európskou sociálnou chartou. ESF+ by 
mal podporovať účasť žien (s osobitným 
dôrazom na osamelé matky) na trhu práce 
opatreniami, ktorých cieľom je okrem 
iného zabezpečiť aj lepšiu rovnováhu 
medzi pracovným a súkromným životom a 
ľahký prístup ku kvalitnej, bezplatnej 
alebo cenovo dostupnej starostlivosti o 
deti, službám starostlivosti o osoby 
odkázané na opatrovanie, ako aj 
k starostlivosti o starších. Cieľom ESF+ 
by takisto malo byť zabezpečenie zdravého
a lepšie prispôsobeného pracovného 
prostredia s cieľom reagovať na zdravotné 
riziká spojené s meniacimi sa formami 
práce a na potreby starnúcej pracovnej sily.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Z ESF+ by sa mala poskytovať 
podpora na zvýšenie kvality, 
nediskriminačného charakteru, 
prístupnosti, inkluzívnosti a účinnosti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu 
práce, a to s cieľom uľahčiť nadobúdanie 
kľúčových kompetencií, najmä sociálnych,
digitálnych a jazykových zručností, ktoré 
potrebujú všetci jednotlivci na osobné 
naplnenie, ako aj na rozvoj, zamestnanie, 
sociálne začlenenie a aktívne občianstvo, 
ale ktoré mnohým osobám žijúcim v Únii 
chýbajú z dôvodu ich segregácie a 
marginalizácie v spoločnosti alebo preto, 
že sú tieto inštitucionalizované. V prípade 
dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré 
pochádzajú zo znevýhodneného 
sociálneho prostredia, by sa osobitná 
pozornosť mala venovať posilneniu ich 
postavenia, sebadôvery a schopnosti mať 
prístup k svojim právam a dožadovať sa 
ich. ESF+ by mal pomáhať pri dosahovaní 
pokroku vo vzdelávaní a v odbornej 
príprave, ako aj pri prechode do 
zamestnania, podporovať celoživotné 
vzdelávanie a zamestnateľnosť a prispievať 
k sociálnemu začleneniu a spoločenskej a 
hospodárskej inovácii podporou ľahko 
rozšíriteľných a udržateľných iniciatív 
týchto oblastiach. To by bolo možné 
dosiahnuť prostredníctvom učenia sa a 
učňovskej prípravy na pracovisku, podpory 
pre podniky, aby zamestnávali osoby so 
zdravotným postihnutím, celoživotného 
poradenstva, predvídania zručností v 
spolupráci s priemyselnými odvetviami, 
aktualizovaných školiacich materiálov, 
prognózovania a sledovania uplatnenia 
absolventov, odbornej prípravy pedagógov, 
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najmä pokiaľ ide o spôsob práce so 
študentmi zo znevýhodneného prostredia, 
Rómami a študentmi, ktorí majú ťažkosti 
s učením, potvrdzovania výsledkov 
vzdelávania a uznávania kvalifikácií.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) Pomoc z ESF+ by sa mala použiť 
na podporu rovnocenného prístupu pre 
všetkých, ktorí patria do znevýhodnených 
skupín, ku kvalitnému, nesegregovanému a 
inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej 
príprave, a to počnúc vzdelávaním a 
starostlivosťou v ranom detstve (s 
osobitnou pozornosťou deťom zo 
znevýhodneného sociálneho prostredia, 
ako sú deti v ústavnej starostlivosti a deti 
bez domova) cez všeobecné a odborné 
vzdelávanie a odbornú prípravu až po 
terciárnu úroveň vrátane vzdelávania 
a výučby dospelých, čím by sa zabránilo 
medzigeneračnému prenosu chudoby, 
posilnila sa priestupnosť medzi 
vzdelávaním a odbornou prípravou, 
znižovalo a predchádzalo by sa 
predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky, zlepšila by sa zdravotná 
gramotnosť, posilnili by sa väzby na 
neformálne a informálne učenie a uľahčila 
by sa vzdelávacia mobilita pre všetkých. V 
tomto kontexte by sa mala podporovať 
synergia s programom Erasmus, najmä 
aktívne informovanie znevýhodnených 
študentov, s cieľom umožniť ich účasť na 
vzdelávacej mobilite.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15 a) ESF+ by mal podporovať 
vzdelávacie systémy, ktoré dospelým 
s nízkou kvalifikáciou ponúkajú možnosť 
nadobudnúť minimálnu úroveň 
gramotnosti, matematickej gramotnosti 
a digitálnej spôsobilosti v súlade 
s odporúčaním Rady č. 2016/C 484/01 z 
19. decembra 2016 s názvom Cesty 
zvyšovania úrovne zručností: nové 
príležitosti pre dospelých1a.

__________________

1a Ú. v. EÚ C 484, 24.12.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17 a) Synergiou s programom Práva 
a hodnoty by sa malo zabezpečiť, aby bolo 
prostredníctvom ESF+ možné 
presadzovať a šíriť akcie na 
predchádzanie diskriminácii, rasizmu, 
xenofóbii, antisemitizmu, nenávisti voči 
moslimom a iným formám netolerancie 
a na boj proti nim, ako aj venovať 
osobitné akcie prevencii nenávisti, 
segregácie a stigmatizácie vrátane 
šikanovania, obťažovania 
a netolerantného zaobchádzania.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov v boji proti
chudobe s cieľom nájsť východisko z 
bludného kruhu znevýhodnenia pre všetky 
generácie a podporovať sociálne 
začlenenie zabezpečením rovnosti 
príležitostí pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a riešiť nerovnosť 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 
sociálnu a ekonomickú integráciu. 
Finančné prostriedky z ESF+ by sa takisto 
mali využívať na zlepšenie včasného a 
rovnocenného prístupu k cenovo 
dostupným, udržateľným a kvalitným 
službám, ako je zdravotníctvo a dlhodobá 
starostlivosť, a to najmä k rodinným a 
komunitným službám starostlivosti. ESF+ 

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov odstrániť chudobu 
s cieľom nájsť východisko z bludného 
kruhu znevýhodnenia pre všetky generácie 
a dosiahnuť sociálne začlenenie 
zabezpečením rovnosti príležitostí pre 
všetkých, bojovať proti diskriminácii a 
riešiť nerovnosť v oblasti zdravia a 
vzdelania. To zahŕňa mobilizáciu celej 
škály aktívnych a reaktívnych politík 
zameraných na najviac znevýhodnené 
osoby bez ohľadu na ich vek či štátnu 
príslušnosť, vrátane detí, 
marginalizovaných komunít, akými sú 
Rómovia, osôb so zdravotným 
postihnutím, osôb bez domova, štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ľudí vo 
vidieckych oblastiach a chudobných 
pracujúcich. ESF+ by mal podporovať 
aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené 
od trhu práce, s cieľom zabezpečiť ich 
sociálnu a ekonomickú integráciu. 
Finančné prostriedky z ESF+ by sa takisto 
mali využívať na zlepšenie včasného a 
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by mal prispieť k modernizácii systémov 
sociálnej ochrany, a to najmä s cieľom 
podporovať ich dostupnosť.

rovnocenného prístupu k bezplatným alebo 
cenovo dostupným, udržateľným a 
kvalitným službám, ako je 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. ESF+ by mal riešiť aj 
chudobu na vidieku vyplývajúcu 
zo špecifických nevýhod vidieckych 
oblastí, ako je nepriaznivá demografická 
situácia, slabý trh práce, obmedzený 
prístup k službám vzdelávania a odbornej 
prípravy alebo ich nižšia kvalita, 
nedostatočná zdravotná starostlivosť 
a nedostatočné sociálne služby.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(19) ESF+ by mal prispieť k 
odstraňovaniu chudoby podporou 
vnútroštátnych programov, ktorých cieľom 
je zmierniť potravinovú a materiálnu 
depriváciu a posilniť sociálnu integráciu 
osôb, ktoré žijú v chudobe alebo sociálnom 
vylúčení alebo sú nimi ohrozené, ako 
aj najodkázanejších osôb. Keďže na úrovni 
Únie sú najmenej 4 % zdrojov zložky 
ESF+ so zdieľaným riadením určené na 
podporu najodkázanejších osôb, členské 
štáty by mali prideliť najmenej 4 %
vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ so 
zdieľaným riadením na odstraňovanie
foriem extrémnej chudoby s najväčším 
vplyvom na sociálne vylúčenie, ako je 
bezdomovectvo, chudoba detí a 
potravinová deprivácia. Z dôvodu povahy 
operácií a typu koncových príjemcov je 
nevyhnutné, aby sa na podporu určenú na 
riešenie materiálnej deprivácie 
najodkázanejších osôb uplatňovali čo 
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najjednoduchšie pravidlá.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(20) Vzhľadom na potrebu zintenzívniť 
snahy v oblasti integrácie a inklúzie 
štátnych príslušníkov tretích krajín v Únii 
ako celku a zabezpečiť kompaktnú, silnú a 
dôslednú podporu solidarity a snáh o 
spravodlivé zdieľanie zodpovednosti by sa 
z ESF+ mali poskytovať prostriedky na 
podporu sociálno-ekonomickej integrácie 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré 
budú dopĺňať akcie financované z Fondu 
pre azyl a migráciu, EFRR a tých fondov, 
ktoré môžu mať pozitívny účinok na 
integráciu a inklúziu štátnych 
príslušníkov tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20 a) Orgány zodpovedné za plánovanie 
a implementáciu ESF+ by mali 
koordinovať svoju činnosť s orgánmi, 
ktoré členské štáty určia na riadenie 
intervencií z Fondu pre azyl a migráciu 
na podporu čo najlepšej integrácie 
štátnych príslušníkov tretích krajín na 
všetkých úrovniach prostredníctvom 
stratégií, ktoré vykonávajú najmä miestne 
a regionálne orgány a mimovládne 
organizácie, a prostredníctvom 
najvhodnejších opatrení prispôsobených 
špecifickej situácii štátnych príslušníkov 
tretích krajín. Pôsobnosť integračných 
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opatrení by sa mala zamerať na štátnych 
príslušníkov tretích krajín s legálnym 
pobytom v danom členskom štáte, 
prípadne na tých, u ktorých bol začatý 
postup s cieľom získať oprávnený pobyt v 
členskom štáte, a to vrátane osôb pod 
medzinárodnou ochranou.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20 b) Z praktických dôvodov sa niektoré 
akcie môžu vzťahovať na skupinu osôb, 
ktorú možno účinnejšie osloviť ako celok 
bez rozlišovania jej členov. Členské štáty, 
ktoré prejavia záujem, by preto mali mať 
možnosť vo svojich národných 
programoch stanoviť, že integračné akcie 
sa môžu v rozsahu nevyhnutnom pre ich 
účinné vykonávanie vzťahovať aj na 
blízkych príbuzných štátnych príslušníkov 
tretích krajín. Pod pojmom „blízki 
príbuzní“ by sa mali rozumieť 
manželia/manželky, partneri/partnerky 
a akékoľvek osoby s priamou rodinnou 
väzbou so štátnym príslušníkom tretej 
krajiny po zostupnej alebo vzostupnej 
línii, ktorého sa týka integračná akcia 
a na ktorú by sa inak pôsobnosť ESF+ 
nevzťahovala.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

starostlivosti, vzdelávania a profesijnej
prípravy a odstraňovania chudoby. S 
cieľom posilniť zosúladenie s európskym 
semestrom by členské štáty mali prideliť 
primeranú sumu zo svojich zdrojov zo 
zložky ESF+ so zdieľaným riadením na 
implementáciu príslušných odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny týkajúcich sa 
štrukturálnych výziev, ktoré je vhodné 
riešiť viacročnými investíciami v 
pôsobnosti ESF+. Komisia a členské štáty 
by mali zaručiť súlad, koordináciu a 
komplementaritu medzi zložkou so 
zdieľaným riadením a zložkou Zdravie v 
rámci ESF+ a programom na podporu 
reforiem vrátane nástroja na realizáciu 
reforiem a nástroja technickej podpory. 
Komisia a členské štáty by vo všetkých 
fázach procesu mali najmä zabezpečiť 
účinnú koordináciu s cieľom zaistiť 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi 
financovania vrátane súvisiacej technickej 
pomoci.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Aby sa zabezpečilo náležité 
presadzovanie sociálneho rozmeru Európy 
vymedzeného v Európskom pilieri 
sociálnych práv a aby bola aspoň 
minimálna suma zdrojov zacielená na tie 
najodkázanejšie osoby, členské štáty by na 
podporu sociálneho začlenenia mali 
vyčleniť najmenej 25 % svojich 
vnútroštátnych prostriedkov zo zložky 
ESF+ so zdieľaným riadením.

(22) Aby sa zabezpečilo náležité 
presadzovanie sociálneho rozmeru Európy 
vymedzeného v Európskom pilieri 
sociálnych práv a aby bola aspoň 
minimálna suma zdrojov zacielená na tie 
najodkázanejšie osoby, členské štáty by na 
odstránenie chudoby, podporu sociálneho 
začlenenia a integráciu mali vyčleniť 
najmenej 30 % svojich vnútroštátnych 
prostriedkov zo zložky ESF+ so zdieľaným 
riadením.
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú 
úroveň nezamestnanosti a neaktivity vo 
viacerých členských štátoch a regiónoch, 
najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie 
sú zamestnaní, neštudujú ani sa 
nezúčastňujú odbornej prípravy, je 
nevyhnutné, aby uvedené členské štáty aj 
naďalej investovali dostatočné zdroje zo 
zložky ESF+ so zdieľaným riadením do 
akcií na podporu zamestnanosti mladých 
ľudí, a to aj vykonávaním programov 
záruky pre mladých ľudí. V nadväznosti na 
akcie, ktoré v programovom období 2014 –
2020 získali pomoc z iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a boli 
zamerané na jednotlivcov, by členské štáty 
mali ďalej podporovať spôsoby 
opätovného začleňovania do zamestnania a 
vzdelávania a informačné opatrenia pre 
mladých ľudí tým, že budú v prípade 
potreby prioritne riešiť situáciu dlhodobo 
nezamestnaných, neaktívnych a 
znevýhodnených mladých ľudí, a to aj 
prostredníctvom práce s mládežou. Členské 
štáty by takisto mali investovať do opatrení 
na uľahčenie prechodu zo školy do 
zamestnania, ako aj zameraných na 
reformy a adaptáciu služieb zamestnanosti 
s cieľom poskytovať mladým ľuďom 
individuálnu podporu. Dotknuté členské 
štáty by preto mali vyčleniť aspoň 10 % 
svojich vnútroštátnych zdrojov zo zložky 
ESF+ so zdieľaným riadením na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí.

(23) Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú 
úroveň nezamestnanosti a neaktivity vo 
viacerých členských štátoch a regiónoch, 
najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí nie 
sú zamestnaní, neštudujú ani sa 
nezúčastňujú odbornej prípravy, kde je táto 
úroveň ešte vyššia v prípade mladých ľudí 
zo znevýhodneného sociálneho prostredia, 
ako napríklad v prípade väčšiny mladých 
Rómov, je nevyhnutné, aby uvedené 
členské štáty aj naďalej investovali 
dostatočné zdroje zo zložky ESF+ so 
zdieľaným riadením do akcií na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, a to aj 
vykonávaním programov záruky pre 
mladých ľudí. V nadväznosti na akcie, 
ktoré v programovom období 2014 – 2020 
získali pomoc z iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a boli 
zamerané na jednotlivcov, by členské štáty 
mali ďalej podporovať spôsoby 
opätovného začleňovania do zamestnania a 
vzdelávania a účinné informačné opatrenia 
pre mladých ľudí tým, že budú v prípade 
potreby prioritne riešiť situáciu dlhodobo 
nezamestnaných, neaktívnych a 
znevýhodnených mladých ľudí, a to aj 
prostredníctvom práce s mládežou. Členské 
štáty by takisto mali investovať do opatrení 
na uľahčenie prechodu zo školy do 
zamestnania, ako aj zameraných na 
reformy a adaptáciu služieb zamestnanosti 
s cieľom ich aktivizácie poskytovaním 
individuálnej podpory mladým ľuďom a 
poskytovaním služieb bez akejkoľvek 
diskriminácie. Dotknuté členské štáty by 
preto mali vyčleniť aspoň 10 % svojich 
vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ so 
zdieľaným riadením na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí.
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25 a) V súlade s článkom 174 ZFEÚ by 
Únia mala venovať osobitnú pozornosť 
vidieckym regiónom, regiónom 
zasiahnutým zmenami v priemysle 
a regiónom, ktoré sú závažne a trvalo 
znevýhodnené prírodnými 
alebo demografickými podmienkami, ako 
sú najsevernejšie regióny s veľmi nízkou 
hustotou obyvateľstva a ostrovné, 
cezhraničné a horské regióny.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy vecí verejných a partnerstva 
všetkých aktérov na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomických 
aktérov, najmä sociálnych partnerov 
a občianskej spoločnosti. Preto je
nevyhnutné, aby členské štáty stimulovali
účasť sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti na implementácii ESF+ so 
zdieľaným riadením.

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy vecí verejných a partnerstva 
všetkých aktérov na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomických 
aktérov, najmä sociálnych partnerov 
a občianskej spoločnosti, s osobitným 
dôrazom na mimovládne organizácie, 
ktoré poskytujú služby v oblasti 
zamestnanosti, vzdelávania a sociálne 
služby a pôsobia v oblasti boja proti 
diskriminácii alebo vykonávajú prácu v 
oblasti ľudských práv. Preto je 
nevyhnutné, aby členské štáty zabezpečili 
rovnocennú účasť sociálnych partnerov a 
občianskej spoločnosti na programovaní, 
implementácii, monitorovaní a hodnotení
ESF+ so zdieľaným riadením. Na 
zaručenie nediskriminácie a rovnosti 
príležitostí je ďalej absolútne nevyhnutné, 
aby sa do každej fázy zapájali aj orgány 
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pre rovnosť a vnútroštátne inštitúcie pre 
ľudské práva.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Podpora sociálnych inovácií má 
zásadný význam, ak chceme zlepšiť 
schopnosť politiky reagovať na sociálne 
zmeny a podnietiť a podporiť inovačné 
riešenia. Pre zvýšenie efektívnosti politiky 
je rozhodujúce najmä testovanie 
a hodnotenie inovačných riešení skôr, než 
sa začnú využívať vo väčšej miere, čím sa 
opodstatní ich špecifická podpora z ESF+.

(27) Podpora sociálnych inovácií má 
zásadný význam, ak chceme zlepšiť 
schopnosť politiky reagovať na sociálne 
zmeny, lepšie sa týmto zmenám 
prispôsobiť a podnietiť a podporiť 
inovačné riešenia. Pre zvýšenie 
efektívnosti politiky je rozhodujúce najmä 
testovanie a hodnotenie inovačných riešení 
skôr, než sa začnú využívať vo väčšej 
miere, čím sa opodstatní ich špecifická 
podpora z ESF+.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore 
rovnosti žien a mužov v súlade s článkom 
8 ZFEÚ v záujme podpory rovnosti 
zaobchádzania a rovnosti príležitostí žien a 
mužov vo všetkých oblastiach vrátane 
účasti na trhu práce, podmienok 
zamestnávania a kariérneho rastu. Takisto 
by mali zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na 
podporu rovnosti príležitostí pre všetkých 
bez diskriminácie v súlade s článkom 10 
ZFEÚ a podporoval začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím do spoločnosti na 
základe rovnosti s ostatnými a prispieval 
k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. Tieto 
zásady by sa mali včas a jednotne 

(28) Inštitúcie Únie, ako aj členské 
štáty majú pri vykonávaní práva Únie 
plne rešpektovať práva zakotvené 
v Charte základných práv Európskej únie, 
ako aj v Európskom dohovore o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd, 
dodržiavať ich zásady a presadzovať ich 
uplatňovanie. Preto by členské štáty a 
Komisia by mali zabezpečiť, aby ESF+ 
prispieval k podpore rovnosti žien a mužov 
v súlade s článkom 8 ZFEÚ v záujme 
podpory rovnosti zaobchádzania a rovnosti 
príležitostí žien a mužov vo všetkých 
oblastiach vrátane účasti na trhu práce, 
podmienok zamestnávania a kariérneho 
rastu. Rodový aspekt by sa mal 
zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo 
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zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo 
všetkých etapách prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia programov a 
súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa 
vykonávali špecifické akcie na podporu 
rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. 
ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu 
prechodu z rezidenčnej/ústavnej 
starostlivosti do rodinnej a komunitnej 
starostlivosti, najmä v prípade osôb, ktoré 
sú vystavené viacnásobnej diskriminácii. Z 
ESF+ by sa nemali podporovať žiadne 
akcie, ktoré prispievajú k segregácii alebo 
sociálnemu vylúčeniu. V nariadení (EÚ) č. 
[budúce VN] sa uvádza, že pravidlá 
oprávnenosti výdavkov sa majú stanoviť na 
vnútroštátnej úrovni s určitými výnimkami, 
v súvislosti s ktorými treba zaviesť 
osobitné ustanovenia pre zložku ESF+ so 
zdieľaným riadením.

všetkých fázach plánovania a 
implementácie programov. ESF+ by preto 
mal byť v súlade najmä s článkom 21 
Charty základných práv Európskej únie, 
v ktorom sa stanovuje, že sa zakazuje 
akákoľvek diskriminácia z dôvodu 
pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo 
sociálneho pôvodu, genetických vlastností, 
jazyka, náboženstva alebo viery, 
politického alebo iného zmýšľania, 
príslušnosti k národnostnej menšine, 
majetku, rodu, zdravotného postihnutia, 
veku alebo sexuálnej orientácie; navyše 
by mala byť zakázaná akákoľvek 
diskriminácia na základe pohlavných 
znakov alebo rodovej identity a z dôvodu 
štátnej príslušnosti. Členské štáty a 
Komisia by mali tiež zabezpečiť, aby ESF+ 
podporoval začlenenie osôb so zdravotným 
postihnutím do spoločnosti na základe 
rovnosti s ostatnými a prispieval 
k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. Tieto 
zásady by sa mali včas a jednotne 
zohľadňovať vo všetkých aspektoch a vo 
všetkých etapách prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia programov a 
súčasne by sa malo zabezpečiť, aby sa 
vykonávali špecifické akcie na podporu 
rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. 
ESF+ by mal takisto slúžiť na podporu 
prechodu z rezidenčnej/ústavnej 
starostlivosti do rodinnej a komunitnej 
starostlivosti, najmä v prípade osôb, ktoré 
čelia viacnásobnej a prierezovej
diskriminácii. Z ESF+ by sa nemali 
podporovať žiadne akcie, ktoré prispievajú 
k segregácii alebo sociálnemu vylúčeniu. V 
nariadení (EÚ) č. [budúce VN] sa uvádza, 
že pravidlá oprávnenosti výdavkov sa majú 
stanoviť na vnútroštátnej úrovni s určitými 
výnimkami, v súvislosti s ktorými treba 
zaviesť osobitné ustanovenia pre zložku 
ESF+ so zdieľaným riadením.
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Na zníženie administratívnej záťaže 
súvisiacej so zberom údajov, ak členské 
štáty majú takéto údaje k dispozícii v 
registroch, mali by riadiacim orgánom 
umožniť vyberať údaje z registrov.

(29) Na zníženie administratívnej záťaže 
súvisiacej so zberom údajov, ak členské 
štáty majú takéto údaje k dispozícii v 
registroch, mali by riadiacim orgánom 
umožniť vyberať údaje z registrov, ak 
bude dodržané ochrana osobných údajov 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a.

__________________

1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia na docielenie slobody pohybu 
pracovníkov bez diskriminácie 
zabezpečením 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 o 
trhoch práce. Do pôsobnosti ESF+ patrí 
takisto vypracúvanie a podpora cielených 
programov mobility v záujme 
obsadzovania voľných pracovných miest 

(32) V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia na docielenie slobody pohybu 
pracovníkov bez diskriminácie 
zabezpečením 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, väčšou 
transparentnosťou informácií o trhoch 
práce a väčším uznávaním zručností 
a kvalifikácií. Do pôsobnosti ESF+ patrí 
takisto vypracúvanie a podpora cielených 
programov mobility v záujme umožnenia 
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tam, kde sú na trhu práce identifikované 
nedostatky.

dobrovoľnej mobility pracovnej sily a
obsadzovania voľných pracovných miest 
tam, kde sú na trhu práce identifikované 
nedostatky.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(33) Nedostatočný prístup 
mikropodnikov, subjektov sociálneho 
hospodárstva a sociálnych podnikov k 
finančným prostriedkom je jednou z 
hlavných prekážok zriaďovania podnikov, 
predovšetkým zo strany osôb, ktoré sú 
najviac vzdialené od trhu práce, a sú 
obeťou diskriminácie pri zamestnávaní. 
Nariadenie o ESF+ prináša ustanovenia s 
cieľom vytvoriť trhový ekosystém na 
zvýšenie ponuky a zlepšenie prístupu k 
financovaniu pre sociálne podniky, ako aj 
na uspokojenie dopytu zo strany tých, ktorí 
to najviac potrebujú, a najmä 
nezamestnaných, ženy a osoby v 
zraniteľnej situácii, ktorí by chceli založiť 
alebo rozvíjať mikropodnik. Na tento cieľ 
sa zamerajú aj finančné nástroje a 
rozpočtová záruka v rámci zložky fondu 
InvestEU pre sociálne investície a 
zručnosti.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) To, že budú ľudia dlhšie zdraví a 
aktívni a budú sa môcť aktívne podieľať na 
starostlivosti o svoje zdravie, bude mať 
celkovo pozitívne účinky na zdravie, 
nerovnosť v oblasti zdravia, kvalitu života, 
produktivitu, konkurencieschopnosť a 

(36) To, že budú všetci ľudia zdraví a 
aktívni bez diskriminácie a budú sa môcť 
aktívne podieľať na starostlivosti o svoje 
zdravie, bude mať celkovo pozitívne 
účinky na zdravie, nerovnosť v oblasti 
zdravia, kvalitu života, produktivitu, 
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inkluzívnosť, pričom sa zníži tlak na 
rozpočet členských štátov. Komisia sa 
zaviazala pomáhať členským štátom pri 
dosahovaní ich cieľov udržateľného 
rozvoja, najmä cieľa 3 Zabezpečiť zdravý 
život a podporovať blahobyt pre všetkých v 
každom veku17.

konkurencieschopnosť a inkluzívnosť, 
pričom sa zníži tlak na rozpočet členských 
štátov. Komisia sa zaviazala pomáhať 
členským štátom pri dosahovaní ich cieľov 
udržateľného rozvoja, najmä cieľa 3 
Zabezpečiť zdravý život a podporovať 
blahobyt pre všetkých v každom veku17.

__________________ __________________

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

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Zložka ESF+ Zdravie by mala 
prispieť k prevencii chorôb počas celého 
života občanov Únie a k podpore zdravia 
riešením rizikových faktorov ohrozujúcich 
zdravie, ako je užívanie tabaku a pasívne 
fajčenie, škodlivé požívanie alkoholu, 
užívanie nelegálnych drog a obmedzenie 
škôd na zdraví spojených s drogami, 
nezdravými stravovacími návykmi a 
fyzickou nečinnosťou, a stimuláciou 
prostredia priaznivého pre zdravý životný 
štýl s cieľom doplniť akcie členských 
štátov v súlade s príslušnými stratégiami. 
Do zložky ESF+ Zdravie by sa mali 
začleniť účinné spôsoby prevencie, 
inovačné technológie a nové systémy 
činnosti a riešení s cieľom prispieť k 
inovačným, efektívnym a udržateľným 
systémom zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a uľahčiť prístup k lepšej 
a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre 
európskych občanov.

(38) Zložka ESF+ Zdravie by mala 
prispieť k prevencii chorôb počas celého 
života ľudí žijúcich v Únii a k podpore 
zdravia riešením prevencie a rizikových 
faktorov ohrozujúcich zdravie, ako je 
užívanie tabaku a pasívne fajčenie, 
škodlivé požívanie alkoholu, užívanie 
nelegálnych drog a obmedzenie škôd na 
zdraví spojených s drogami, nezdravými 
stravovacími návykmi najmä v dôsledku 
chudoby a fyzickou nečinnosťou, a 
stimuláciou prostredia priaznivého pre 
zdravý životný štýl s cieľom doplniť akcie 
členských štátov v súlade s príslušnými 
stratégiami. Do zložky ESF+ Zdravie by sa 
mali začleniť účinné spôsoby prevencie, 
ktoré sa dostanú k všetkým, inovačné 
technológie a nové systémy činnosti a 
riešení s cieľom prispieť k inovačným, 
efektívnym, prístupným a udržateľným 
systémom zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a uľahčiť prístup k lepšej 
a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre 
ľudí žijúcich v Únii.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Komisia nedávno predložila návrh18

o posudzovaní zdravotníckych technológií 
HTA na podporu spolupráce v oblasti 
posudzovania zdravotníckych technológií 
na úrovni Únie s cieľom zlepšiť dostupnosť 
inovačných zdravotníckych technológií pre 
pacientov v celej Únii, zefektívniť 
využívanie dostupných zdrojov a zlepšiť 
predvídateľnosť obchodných príležitostí.

(41) Komisia nedávno predložila návrh18

o posudzovaní zdravotníckych technológií 
HTA na podporu spolupráce v oblasti 
posudzovania zdravotníckych technológií 
na úrovni Únie s cieľom zlepšiť dostupnosť 
a prístupnosť inovačných zdravotníckych 
technológií pre pacientov v celej Únii, 
zefektívniť využívanie dostupných zdrojov 
a zlepšiť predvídateľnosť obchodných 
príležitostí.

__________________ __________________

18 COM(2018) 51 final. 18 COM(2018) 51 final.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Právne predpisy EÚ v oblasti 
zdravia majú bezprostredný vplyv na život 
občanov, efektívnosť a odolnosť systémov 
zdravotnej starostlivosti a fungovanie 
vnútorného trhu. Regulačný rámec pre 
zdravotnícke výrobky a technológie 
(medicínske výrobky, zdravotnícke 
pomôcky a látky ľudského pôvodu), ako aj 
právne predpisy pre tabak, práva pacientov 
v súvislosti s cezhraničnými ohrozeniami 
zdravia a závažnými cezhraničnými 
ohrozeniami zdravia majú zásadný význam 
pre ochranu zdravia v EÚ. Nariadenie a 
jeho vykonávanie a presadzovanie musia 
držať krok s pokrokom v inováciách a 
výskume a so spoločenskými zmenami v 
tejto oblasti a zároveň plniť ciele v oblasti 
zdravia. Preto je potrebné neustále rozvíjať 
databázu dôkazov potrebných na 
vykonávanie právnych predpisov takéhoto 
vedeckého charakteru.

(44) Právne predpisy Únie v oblasti 
zdravia majú bezprostredný vplyv na život 
občanov, efektívnosť a odolnosť systémov 
zdravotnej starostlivosti a fungovanie 
vnútorného trhu. Regulačný rámec pre 
zdravotnícke výrobky a technológie 
(medicínske výrobky, zdravotnícke 
pomôcky a látky ľudského pôvodu), ako aj 
právne predpisy pre tabak, práva pacientov 
v súvislosti s cezhraničnými ohrozeniami 
zdravia a závažnými cezhraničnými 
ohrozeniami zdravia majú zásadný význam 
pre ochranu zdravia v Únii. Nariadenie a 
jeho vykonávanie a presadzovanie musia 
držať krok s pokrokom v inováciách a 
výskume a so spoločenskými zmenami v 
tejto oblasti, ale musia takisto 
zohľadňovať problémy ľudí zo 
znevýhodneného sociálneho prostredia a 
vo vidieckych oblastiach a zároveň plniť 
ciele v oblasti zdravia vo všetkých 
členských štátoch. Preto treba neustále 
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rozvíjať databázu dôkazov potrebných na 
vykonávanie právnych predpisov takéhoto 
vedeckého charakteru v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „sprievodné opatrenia“ sú činnosti, 
ktoré presahujú rámec distribúcie 
potravinovej a/alebo základnej materiálnej 
pomoci s cieľom riešiť sociálne vylúčenie, 
ako napríklad odkázanie na sociálne služby 
a ich poskytovanie alebo poradenstvo 
týkajúce sa vedenia rozpočtu domácnosti;

(1) „sprievodné opatrenia“ sú činnosti, 
ktoré presahujú rámec distribúcie 
potravinovej a základnej materiálnej 
pomoci s cieľom riešiť sociálne vylúčenie 
a odstrániť chudobu, ako napríklad 
poskytovanie informácií o relevantných 
verejných a podporných službách, 
nákladoch na domácnosť atď.,
odkazovanie na sociálne služby a ich 
poskytovanie a psychologická podpora;
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Pozmeňujúci návrh 32

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, pre ktoré sa stanovila 
potreba pomoci v rámci konzultácií s 
príslušnými zainteresovanými stranami a 
na základe objektívnych kritérií 
stanovených príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi a schválených uvedenými 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi bez 
konfliktu záujmov, pričom tieto kritériá 
môžu obsahovať prvky umožňujúce 
zacielenie na najodkázanejšie osoby v 
určitých zemepisných oblastiach;

(13) „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické 
osoby, či už jednotlivci, rodiny, 
domácnosti alebo skupiny zložené z 
takýchto osôb, pre ktoré sa stanovila 
potreba pomoci v rámci konzultácií s 
miestnymi a regionálnymi orgánmi a
príslušnými zainteresovanými stranami a 
na základe objektívnych kritérií 
stanovených príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi a schválených uvedenými 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi bez 
konfliktu záujmov, pričom tieto kritériá 
môžu obsahovať prvky umožňujúce 
zacielenie na najodkázanejšie osoby v 
určitých zemepisných oblastiach;

Pozmeňujúci návrh 33

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 skutočne odstránili chudobu a 
bojovali proti sociálnemu vylúčeniu, 
podporovali rovnosť a nediskrimináciu a
dosiahli vysokú úroveň zamestnanosti,
primeranú a udržateľnú sociálnu ochranu, 
náležitú úroveň zdravia pre všetkých 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 
takisto prispieť k splneniu záväzku Únie a 
jej členských štátov dosiahnuť ciele trvalo 
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udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ESF+ podporuje, dopĺňa a zvyšuje hodnotu 
politiky členských štátov s cieľom 
zabezpečiť rovnosť príležitostí, prístup na 
trh práce, spravodlivé pracovné 
podmienky, sociálnu ochranu a začlenenie 
a vysokú úroveň ochrany ľudského 
zdravia.

ESF+ podporuje, dopĺňa a zvyšuje hodnotu 
politiky členských štátov s cieľom 
zabezpečiť rovnosť príležitostí, 
rovnocenný a nediskriminačný prístup na 
trh práce a k vzdelaniu, spravodlivé 
pracovné podmienky, sociálnu ochranu, 
integráciu a inklúziu pre všetkých, 
odstránenie chudoby a vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia. Vo všetkých 
akciách v rámci ESF+ musí byť 
dodržiavaná Charta základných práv 
Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V oblastiach politiky, ako je 
zamestnanosť, vzdelávanie, sociálne 
začlenenie a zdravie, ESF+ podporuje tieto 
špecifické ciele, čím prispieva aj k 
dosahovaniu cieľa politiky Sociálnejšia 
Európa vďaka vykonávaniu Európskeho 
piliera sociálnych práv, ktorý je stanovený 
v článku [4] [budúceho VN]:

1. V oblastiach politiky, ako je 
zamestnanosť, vzdelávanie, odstraňovanie 
chudoby, sociálna integrácia a inklúzia a 
zdravie, ESF+ podporuje tieto špecifické 
ciele, čím prispieva aj k dosahovaniu cieľa 
politiky Nediskriminačná, inkluzívna a 
sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
odstraňovaniu chudoby a sociálneho 
vylúčenia, ktorý je stanovený v článku [4] 
[budúceho VN]:

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

zamestnaniu so slušnou odmenou pre 
všetkých uchádzačov o zamestnanie, najmä 
mladých a dlhodobo nezamestnaných, ako 
aj neaktívnych osôb, s osobitnými 
opatreniami pre znevýhodnené sociálne a 
marginalizované osoby a sociálne skupiny 
v zraniteľnej situácii, ako sú osoby so 
zdravotným postihnutím, osoby nad 50 
rokov, osamelé matky alebo rodičia, 
staršie osoby, Rómovia a osoby s nízkym 
dosiahnutým vzdelaním alebo základnou
kvalifikáciou; podpora samostatnej 
zárobkovej činnosti a sociálneho 
hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) modernizácia inštitúcií a služieb 
trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať 
potrebné kvalifikácie a zabezpečiť včasnú 
a cielenú pomoc a podporu v záujme 
zosúladenia ponuky s potrebami trhu práce, 
ako aj pri zmene zamestnania a mobilite;

ii) modernizácia inštitúcií a služieb 
trhu práce s cieľom skoncovať s 
diskrimináciou a posúdiť a predvídať 
potrebné kvalifikácie, posilniť spoluprácu 
s podnikmi a zabezpečiť včasnú,
nediskriminačnú, inkluzívnu a cielenú 
pomoc a podporu v záujme zosúladenia 
ponuky s potrebami trhu práce, ako aj pri 
zmene zamestnania a mobilite;

Pozmeňujúci návrh 38

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 rovnosti mužov a žien vo 
všetkých oblastiach vrátane podpory 
účasti žien na trhu práce, kariérneho 
postupu, rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu a lepšej rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom, 
s osobitným dôrazom na osamelé matky 
alebo rodičov, vrátane prístupu k 
starostlivosti o deti, starostlivosti o osoby 
odkázané na opatrovanie a starostlivosti 
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o starších; podpora zdravého a 
adaptovaného pracovného prostredia, ktoré 
by riešilo zdravotné riziká vrátane rizík 
pre duševné zdravie; podpora adaptácie 
podnikov a podnikateľov na zmeny a 
aktívneho zdravého starnutia;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

iv) nediskriminačné zvyšovanie 
prístupnosti, inkluzívnosti, kvality a 
účinnosti systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, ako aj ich relevantnosti z 
hľadiska trhu práce s cieľom podporiť 
nadobúdanie kľúčových kompetencií 
vrátane sociálnych, digitálnych a 
jazykových zručností pre všetkých;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) podpora rovnocenného prístupu, a 
to najmä znevýhodnených skupín, ku 
kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a 
odbornej príprave a ich 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 pri súčasnom 
uľahčovaní vzdelávacej mobility pre 
všetkých;

v) podpora rovnocenného prístupu, a 
to najmä znevýhodnených skupín, ku 
kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a 
príprave vrátane odbornej prípravy, 
znižovania a prevencie predčasného 
ukončenia školskej dochádzky najmä pre 
znevýhodnené skupiny vrátane detí 
migrantov nezávisle od ich pobytového 
statusu, detí v inštitucionálnej 
starostlivosti a detí bez domova, ako aj 
žiakov zo znevýhodnených a/alebo 
izolovaných vidieckych oblastí od 
vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve 
cez všeobecné a odborné vzdelávanie a 
prípravu až po terciárnu úroveň vrátane 
vzdelávania a výučby dospelých pri 
súčasnom uľahčovaní vzdelávacej mobility 
pre všetkých, ako aj zlepšenie uznávania 
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zručnosti a kvalifikácie získaných v 
členských štátoch;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod vi

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vi) podpora celoživotného vzdelávania, 
najmä flexibilných príležitostí na 
zvyšovanie úrovne zručností a získavanie 
nových zručností pre všetkých s 
prihliadnutím na digitálne zručnosti, lepšie 
predvídanie zmien a nových požadovaných 
zručnosti na základe potrieb trhu práce, 
uľahčovanie zmeny zamestnania a podpora 
pracovnej mobility;

vi) podpora celoživotného vzdelávania 
pre všetky vekové skupiny, najmä 
flexibilných príležitostí na zvyšovanie 
úrovne zručností a získavanie nových 
zručností pre všetkých, a osobitne pre 
dlhodobo nezamestnaných a osoby s 
nízkym dokončeným vzdelaním a 
základnou kvalifikáciou, s prihliadnutím 
na digitálne zručnosti, lepšie predvídanie 
zmien a nových požadovaných zručnosti na 
základe potrieb trhu práce, uľahčovanie 
zmeny zamestnania a podpora pracovnej 
mobility;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod vii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii) podpora aktívneho začlenenia s 
cieľom podporovať rovnosť príležitostí a 
aktívnu účasť a zvýšenie zamestnateľnosti;

vii) podpora aktívneho začlenenia s 
cieľom dosiahnuť rovnosť príležitostí, 
nediskrimináciu a aktívnu účasť a 
zvýšenie zamestnateľnosti;

Pozmeňujúci návrh 43

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) boj proti všetkým formám 
diskriminácie a podpora sociálno-
ekonomického začlenenia 
marginalizovaných komunít, ako sú 
napríklad Rómovia integrovaným 
prístupom v rôznych oblastiach, a tak 
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potierať protirómske postoje;

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod viii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

viiia) skoncovať s diskrimináciou 
štátnych príslušníkov tretích krajín (s 
osobitným zreteľom na ženy a deti vrátane 
maloletých osôb bez sprievodu) a 
podporovať ich dlhodobé sociálno-
ekonomické začlenenie integrovaným
prístupom v rôznych oblastiach pri účasti 
miestnych a regionálnych aktérov, ako aj 
vyhradenými opatreniami v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy, ako je 
napríklad jazykové vyučovanie, a 
prípravnými akciami na uľahčenie 
prístupu na trh práce, akciami na 
podporu sebestačnosti a zmysluplným 
kontaktom s miestnou spoločnosťou, 
rovnocenným prístupom k službám a 
budovaním kapacít a odbornou prípravou 
v oblasti rozmanitosti pre štátnych 
zamestnancov;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod ix

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ix) zlepšovanie rovnocenného a 
včasného prístupu ku kvalitným, 
udržateľným a cenovo dostupným 
službám; modernizácia systémov sociálnej 
ochrany vrátane podpory prístupu k 
sociálnej ochrane, zlepšovanie prístupnosti, 
účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti a služieb dlhodobej 
starostlivosti;

ix) zlepšovanie rovnocenného a 
včasného prístupu ku kvalitným, 
udržateľným, bezplatným alebo cenovo 
dostupným službám, obzvlášť pokiaľ ide o 
na chudobné a izolované vidiecke oblasti; 
modernizácia systémov sociálnej ochrany 
vrátane podpory rovnocenného prístupu k 
sociálnej ochrane, zlepšovanie prístupnosti, 
účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti a služieb dlhodobej 
starostlivosti;
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod x

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

x) podpora sociálnej integrácie osôb 
ohrozených chudobou alebo sociálnym 
vylúčením vrátane najodkázanejších osôb 
a detí,

x) podpora sociálnej integrácie osôb 
žijúcich v chudobe alebo ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením, 
najmä najodkázanejších osôb, ako sú 
osoby a rodiny bez domova, a detí;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod xi

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xi) riešenie materiálnej deprivácie 
prostredníctvom potravinovej a/alebo
základnej materiálnej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby vrátane 
sprievodných opatrení.

xi) riešenie materiálnej deprivácie 
prostredníctvom potravinovej a základnej 
materiálnej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby vrátane sprievodných opatrení, s 
dôrazom na deti v zraniteľnej situácii.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Prostredníctvom zložky Zdravie 
ESF+ podporuje zdravie a prevenciu 
chorôb, prispieva k účinnosti, dostupnosti a 
odolnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti, zvyšuje bezpečnosť 
zdravotnej starostlivosti, znižuje nerovnosť 
v oblasti zdravia, chráni občanov pred 
cezhraničnými ohrozeniami zdravia a 
podporuje právne predpisy EÚ v oblasti 
zdravia.

3. Prostredníctvom zložky Zdravie 
ESF+ zdravie podporuje (vrátane 
duševného zdravia) a prevenciu chorôb, 
prispieva k účinnosti, dostupnosti, 
nediskriminačnej povahe a odolnosti 
systémov zdravotnej starostlivosti, zvyšuje 
bezpečnosť zdravotnej starostlivosti, 
znižuje nerovnosť v oblasti zdravia, 
prináša koniec patologizácie 
stigmatizovaných skupín vrátane osôb s 
duševným postihnutím alebo mentálnou 
retardáciou, transsexuálnych a 
intersexuálnych osôb, chráni osoby žijúce 
v Únii pred cezhraničnými ohrozeniami 
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zdravia a podporuje právne predpisy Únie
v oblasti zdravia.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri príprave, implementácii, 
monitorovaní a hodnotení všetkých 
programov implementovaných v rámci 
zložky ESF+ so zdieľaným riadením, ako 
aj operácií podporovaných zo zložiek 
Zamestnanosť a sociálna inovácia a 
Zdravie musí byť zabezpečená rovnosť 
žien a mužov. Pri ich príprave, 
implementácii, monitorovaní a hodnotení 
sa presadzuje aj rovnosť príležitostí pre 
všetkých bez diskriminácie z dôvodu 
príslušnosti k pohlaviu či rase alebo z 
dôvodu etnického pôvodu, náboženstva 
alebo viery, zdravotného postihnutia, veku 
či sexuálnej orientácie.

1. Pri príprave, implementácii, 
monitorovaní a hodnotení všetkých 
programov implementovaných v rámci 
zložky ESF+ so zdieľaným riadením, ako 
aj operácií podporovaných zo zložiek 
Zamestnanosť a sociálna inovácia a 
Zdravie musí byť zabezpečená rovnosť 
žien a mužov. Členské štáty a Komisia 
podporujú prostredníctvom ESF aj 
cielené akcie v rámci ktoréhokoľvek z 
osobitných cieľov uvedených v článku 4 s 
cieľom zvýšiť udržateľnú účasť a postup 
žien v zamestnaní, a tak bojovať proti 
feminizácii chudoby, znižovať segregáciu 
na základe pohlavia, bojovať proti 
rodovým stereotypom na trhu práce, vo 
vzdelávaní a odbornej príprave, a 
podporovať zosúladenie pracovného a 
súkromného života pre všetkých, ako aj 
rovnocenné rozdelenie povinností v 
oblasti starostlivosti medzi mužov a ženy.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Všetky programy podporujú 
rovnosť príležitostí pre všetkých bez 
diskriminácie na základe pohlavia, rasy, 
farby pleti, etnického alebo sociálneho 
pôvodu, genetických znakov, jazyka, 
náboženstva alebo viery, politického alebo 
iného názoru, príslušnosti k národnostnej 
menšine, majetku, rodu, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie, pohlavných znakov alebo 
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rodovej identity uplatňovaním zásady 
nediskriminácie počas celej ich prípravy, 
vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia.Členské štáty a Komisia 
prostredníctvom ESF+ podporujú aj 
cielené akcie v rámci akéhokoľvek z 
osobitných cieľov uvedených v článku 4. 
Takýmito akciami sa zlepšuje dostupnosť 
pre osoby so zdravotným postihnutím 
s cieľom zlepšiť ich začlenenie 
v zamestnaní, vzdelávaní a odbornej 
príprave, a tým posilniť sociálne 
začlenenie, znižovať rozdiely, pokiaľ ide 
o dosiahnutý stupeň vzdelania a zdravotný 
stav, a uľahčiť prechod z 
rezidenčnej/ústavnej starostlivosti 
do rodinnej a komunitnej starostlivosti, 
najmä pre tých, ktorí sú vystavení 
viacnásobnej diskriminácii.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty a Komisia takisto 
podporujú špecifické cielené činnosti na 
podporu zásad uvedených v odseku 1 v 
rámci ktoréhokoľvek z cieľov ESF+ 
vrátane prechodu z rezidenčnej/ústavnej 
starostlivosti do rodinnej a komunitnej 
starostlivosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, prípadne Komisia podporujú 
synergiu a zabezpečujú koordináciu, 
komplementaritu a koherentnosť medzi 
ESF+ a ďalšími fondmi, programami a 
nástrojmi Únie, ako je Erasmus, Fond pre 
azyl a migráciu a program na podporu
reforiem vrátane nástroja na realizáciu 

Členské štáty, prípadne Komisia podporujú 
synergiu a zabezpečujú koordináciu, 
komplementaritu a koherentnosť medzi 
ESF+ a ďalšími fondmi, programami a 
nástrojmi Únie, ako je rámec EÚ pre 
vnútroštátne stratégie integrácie Rómov 
na obdobie po roku 2020, Erasmus, 
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reforiem a nástroja technickej podpory, a to 
tak vo fáze plánovania, ako aj počas 
implementácie. Členské štáty, prípadne 
Komisia optimalizujú mechanizmy 
koordinácie s cieľom vyhnúť sa duplicite 
úsilia a zabezpečiť úzku spoluprácu medzi 
subjektmi zodpovednými za implementáciu 
v záujme zabezpečenia ucelených a 
racionalizovaných podporných akcií.

Európsky fond regionálneho rozvoja, 
Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty,
Fond pre azyl a migráciu a program na 
podporu reforiem vrátane nástroja na 
realizáciu reforiem a nástroja technickej 
podpory, a to tak vo fáze plánovania, ako 
aj počas implementácie. Členské štáty, 
prípadne Komisia optimalizujú 
mechanizmy koordinácie s cieľom vyhnúť 
sa duplicite úsilia a zabezpečiť úzku 
spoluprácu medzi subjektmi zodpovednými 
za implementáciu v záujme zabezpečenia 
ucelených a racionalizovaných podporných 
akcií.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty pridelia primeranú 
časť svojich zdrojov z ESF+ so zdieľaným 
riadením na riešenie výziev uvedených 
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, ktoré 
spadajú do pôsobnosti ESF+ vymedzeného 
v článku 4.

2. Členské štáty pridelia primeranú 
časť svojich zdrojov z ESF+ so zdieľaným 
riadením na riešenie výziev uvedených 
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, ktoré 
spadajú do pôsobnosti ESF+ vymedzeného 
v článku 4 s prihliadnutím na práva 
a zásady zakotvené v Charte základných 
práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty pridelia najmenej 
25 % svojich zdrojov z ESF+ so zdieľaným 
riadením na špecifické ciele v oblasti
politiky sociálneho začleňovania stanovené 
v článku 4 ods. 1 písm. vii) až xi) vrátane 
podpory sociálno-ekonomickej integrácie 

3. Členské štáty pridelia najmenej 
30 % svojich zdrojov z ESF+ so zdieľaným 
riadením na špecifické ciele v oblasti
politiky sociálneho začleňovania a boja 
proti materiálnej deprivácii stanovené 
v článku 4 ods. 1 písm. vii) až xii) vrátane 
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štátnych príslušníkov tretích krajín. podpory sociálno-ekonomickej integrácie 
štátnych príslušníkov tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na špecifický cieľ riešenia materiálnej 
deprivácie stanovený v článku 4 ods. 1 
písm. xi) pridelia členské štáty najmenej 2 
% svojich zdrojov z ESF+ so zdieľaným 
riadením.

Na špecifický cieľ riešenia materiálnej 
deprivácie stanovený v článku 4 ods. 1 
písm. xii) pridelia členské štáty najmenej 4 
% svojich zdrojov z ESF+ so zdieľaným 
riadením.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty s podielom mladých ľudí vo 
veku 15 – 29 rokov mimo zamestnania, 
štúdia a odbornej prípravy a podľa údajov 
Eurostatu v roku 2019 vyšším ako priemer 
Únie pridelia najmenej 10 % svojich 
zdrojov ESF+ so zdieľaným riadením na 
obdobie 2021 – 2025 na cielené akcie a 
štrukturálne reformy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, programov 
prechodu zo školy do zamestnania, 
spôsobov opätovného začlenenia do 
vzdelávania alebo odbornej prípravy a 
vzdelávania druhej šance, najmä v kontexte 
vykonávania systémov záruky pre mladých 
ľudí.

Členské štáty s podielom mladých ľudí vo 
veku 15 – 29 rokov mimo zamestnania, 
štúdia a odbornej prípravy a podľa údajov 
Eurostatu v roku 2019 vyšším ako priemer 
Únie pridelia najmenej 15 % svojich 
zdrojov ESF+ so zdieľaným riadením na 
roky 2021 – 2025 na cielené akcie a 
štrukturálne reformy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, programov 
prechodu zo školy do zamestnania, 
spôsobov opätovného začlenenia do 
vzdelávania alebo odbornej prípravy a 
vzdelávania druhej šance, najmä v kontexte 
vykonávania systémov záruky pre mladých 
ľudia.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri programovaní zdrojov ESF+ so 
zdieľaným riadením na roky 2026 a 2027 v 
polovici obdobia v súlade s článkom [14] 
[budúceho VN] členské štáty s podielom 
mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov 
mimo zamestnania, štúdia a odbornej 
prípravy a podľa údajov Eurostatu v roku 
2024 vyšším ako priemer Únie pridelia na 
tieto akcie najmenej 10 % svojich zdrojov 
ESF+ so zdieľaným riadením na roky 2026 
a 2027.

Pri programovaní zdrojov ESF+ so 
zdieľaným riadením na roky 2026 a 2027 v 
polovici obdobia v súlade s článkom [14] 
[budúceho VN] členské štáty s podielom 
mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov 
mimo zamestnania, štúdia a odbornej 
prípravy a podľa údajov Eurostatu v roku 
2024 vyšším ako priemer Únie pridelia na 
tieto akcie najmenej 15 % svojich zdrojov 
ESF+ so zdieľaným riadením na roky 2026 
a 2027.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri implementácii takýchto akcií sa členské 
štáty prednostne zameriavajú na 
neaktívnych a dlhodobo nezamestnaných 
mladých ľudí a zavádzajú cielené 
informačné opatrenia.

Pri implementácii takýchto akcií sa členské 
štáty prednostne zameriavajú na 
neaktívnych a dlhodobo nezamestnaných 
mladých ľudí, vrátane Rómov, osôb so 
zdravotným postihnutím a štátnych 
príslušníkov tretích krajín, a zavádzajú 
cielené informačné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 59

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+ so zdieľaným riadením.

1. Každý členský štát zabezpečí 
zmysluplnú účasť sociálnych partnerov, 
organizácií občianskej spoločnosti, 
orgánov pre rovnosť, vnútroštátnych 
inštitúcií pre ľudské práva a ďalších 
príslušných alebo zastupiteľských 
organizácií na programovaní, vykonávaní, 
monitorovaní a hodnotení všetkých 
programov s podporou ESF+ vrátane 
príslušných politík a programov v oblasti 
zamestnanosti, vzdelávania, 
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odstraňovania chudoby a sociálneho 
začlenenia, ako aj politík a programov 
súvisiacich s bojom proti diskriminácii.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto kapitola sa vzťahuje na 
podporu z ESF+ podľa článku 4 ods. 1 
písm. i) až x), ak sa implementuje v rámci 
zdieľaného riadenia (ďalej len „všeobecná 
podpora zo zložky ESF+ so zdieľaným 
riadením“).

1. Táto kapitola sa vzťahuje na 
podporu z ESF+ podľa článku 4 ods. 1 
písm. i) až xi), ak sa implementuje v rámci 
zdieľaného riadenia (ďalej len „všeobecná 
podpora zo zložky ESF+ so zdieľaným 
riadením“).

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Inovačné akcie a prístupy možno 
naplánovať v rámci ktoréhokoľvek 
špecifického cieľa uvedeného v bodoch i) 
až x) článku 4 ods. 1.

3. Inovačné akcie a prístupy možno 
naplánovať v rámci ktoréhokoľvek 
špecifického cieľa uvedeného v bodoch i) 
až xi) článku 4 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Popri 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 potravinovej a/alebo 
materiálnej pomoci sa zabezpečí aj 
presmerovanie na príslušné služby a iné 
sprievodné opatrenia zamerané na sociálne 
začlenenie najodkázanejších osôb.
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Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) poskytovať špecifické 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 špecifické 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 osobami v zraniteľnej situácii);

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno e

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 a 
sociálnym družstvám vo fáze ich vzniku a 
rozvoja, a to najmä tých, ktoré 
zamestnávajú osoby v zraniteľnej situácii a 
ktoré založili a vedú podnikatelia zo 
znevýhodnenej sociálnej skupiny, ako sú 
Rómovia, štátni príslušníci tretích krajín,
osoby so zdravotným postihnutím atď.;

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) poskytovať usmernenia pre rozvoj 
sociálnej infraštruktúry (vrátane bývania, 
starostlivosti o deti avzdelávania a 
odbornej prípravy, zdravotnej starostlivosti 

h) poskytovať usmernenia pre rozvoj 
sociálnej infraštruktúry (vrátane bývania, 
starostlivosti o deti, starostlivosti o starých 
ľudí, prechodu od ústavnej ku komunitnej 
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a dlhodobej starostlivosti) potrebnej na 
vykonávanie Európskeho piliera sociálnych 
práv;

alebo rodinnej podpore, vzdelávania a 
odbornej prípravy, zdravotnej starostlivosti 
a dlhodobej starostlivosti) potrebnej na 
vykonávanie Európskeho piliera sociálnych 
práv;

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – písmeno b – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) uznávanie zručností a kvalifikácií 
s cieľom uľahčiť prístup na trh práce 
a mobilitu pracovnej sily;

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – písmeno d – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) informačné systémy na šírenie 
dôkazov súvisiacich s oblasťami 
uvedenými v článku 4 ods. 1;

iii) informačné systémy na zber, 
analýzu a šírenie dôkazov a údajov
súvisiacich s oblasťami uvedenými 
v článku 4 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – písmeno d – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) podujatia, konferencie a semináre 
predsedníctva Rady.

iv) podujatia, konferencie a semináre 
príslušnej občianskej spoločnosti 
a mimovládnych organizácií.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) akýkoľvek právny subjekt zriadený 
podľa práva Únie alebo akákoľvek 
medzinárodná organizácia.

b) akýkoľvek právny subjekt zriadený 
podľa práva Únie alebo akákoľvek 
medzinárodná organizácia pôsobiaca 
v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh 70

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) investície do zdravia a prevencie 
chorôb

i) investície do zdravia (vrátane 
duševného zdravia) a prevencie chorôb s 
osobitným zameraním na znevýhodnené 
sociálne skupiny

Pozmeňujúci návrh 71

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) podpora členských štátov prenosom 
znalostí užitočných pre procesy národnej 
reformy v záujme účinnejších, 
prístupnejších a odolnejších systémov 
zdravotnej starostlivosti a lepšej podpory 
zdravia a prevencie chorôb, pričom sa budú 
riešiť najmä výzvy identifikované v rámci 
európskeho semestra

iii) podpora členských štátov prenosom 
znalostí užitočných pre procesy národnej 
reformy v záujme účinnejších, 
prístupnejších, menej diskriminačných, 
inkluzívnejších a odolnejších systémov 
zdravotnej starostlivosti a lepšej podpory 
zdravia a prevencie chorôb, pričom sa budú 
riešiť najmä výzvy identifikované v rámci 
európskeho semestra

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 40 – nadpis
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výbor podľa článku 163 ZFEÚ Výbor pre ESF+

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii pomáha výbor ustanovený 
podľa článku 163 ZFEÚ (ďalej len „Výbor 
pre ESF+“).

1. Komisii pomáha rozšírený výbor 
na základe článku 163 ZFEÚ (ďalej len 
„Výbor pre ESF+“). Zloženie výboru 
schvaľuje Komisia tak, aby sa zaručila 
transparentnosť a vyvážené zastúpenie.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát vymenuje 
jedného zástupcu vlády, jedného zástupcu 
zamestnaneckých organizácií, jedného 
zástupcu zamestnávateľských organizácií 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 
zamestnaneckých organizácií, jedného 
zástupcu zamestnávateľských organizácií, 
jedného zástupcu relevantných 
organizácií občianskej spoločnosti, ktorí 
sa podieľajú sa na príprave, vykonávaní, 
monitorovaní a hodnotení programov
ESF+, jedného zástupcu orgánov pre 
rovnosť a ďalších nezávislých inštitúcií 
pre ľudské práva a jedného náhradníka za 
každého člena na obdobie najviac siedmich 
rokov. V prípade neprítomnosti člena je 
náhradník automaticky oprávnený 
zúčastniť sa na rokovaniach.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Výbor pre ESF+ pozostáva z 
jedného zástupcu z každej organizácie 
zastupujúcej zamestnanecké organizácie, 
zamestnávateľské organizácie, relevantné 
organizácie občianskej spoločnosti a 
orgány pre rovnosť na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. Vo výbore pre ESF+ sa zaručí 
vyvážené zastúpenie žien a mužov a 
primerané zastúpenie menšinových a 
ďalších vylúčených skupín.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – bod 1b – odsek 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— menšiny (vrátane 
marginalizovaných komunít, ako sú 
napríklad Rómovia)**,

— Rómovia**,

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – bod 1b – odsek 1 – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- menšiny (iné ako Rómovia),
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Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 –  zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- počet podporovaných 
poskytovateľov služieb občianskej 
spoločnosti na vnútroštátnej, regionálnej 
alebo miestnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 1 – zarážka 5 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— počet rómskych koncových 
príjemcov;

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 1 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— počet koncových príjemcov 
cudzieho pôvodu a príslušníkov menšín 
(vrátane marginalizovaných komunít, ako 
sú napríklad Rómovia), , 

— počet koncových príjemcov 
cudzieho pôvodu a príslušníkov menšín 
(vrátane marginalizovaných komunít 
okrem Rómov),

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 2 – zarážka 6 (nová) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— počet rómskych koncových 
príjemcov,
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Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— počet koncových príjemcov 
cudzieho pôvodu a príslušníkov menšín 
(vrátane marginalizovaných komunít, ako 
sú napríklad Rómovia), , 

— počet koncových príjemcov 
cudzieho pôvodu a príslušníkov menšín 
(vrátane marginalizovaných komunít 
okrem Rómov),
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