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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným nástrojom Európskej únie na podporu kvalitných 
pracovných miest a zabezpečenie spravodlivejších pracovných príležitostí pre všetkých 
občanov. Funguje tak, že investuje do ľudského kapitálu v Európe – jej pracujúcich, jej 
mladých ľudí a všetkých, ktorí hľadajú zamestnanie.

Európska komisia prijala 29. mája 2018 návrh nového Európskeho sociálneho fondu plus 
(ESF+), ktorý spája súčasný Európsky sociálny fond (ESF) s iniciatívou na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí (YEI), Fondom európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby 
(FEAD), programom v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a programom EÚ 
v oblasti zdravia. ESF+ je jedným z mnohých štrukturálnych fondov, ktoré spolu tvoria 
európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko podporuje myšlienku, že ESF+ by mal 
naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore vytvárania nových kvalitných pracovných miest 
a pri podpore sociálneho začlenenia najmä pre znevýhodnené skupiny, ako sú mladí ľudia, 
dlhodobo nezamestnaní a osoby so zdravotným postihnutím.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta ustanovenie zamerané na riešenie 
problému sociálneho začlenenia prostredníctvom finančných prostriedkov vo výške 25 % 
vyčlenených na túto záležitosť, 2 % venovaných boju proti materiálnej deprivácii a víta aj 
10 %, ktoré sa majú venovať zamestnanosti mladých ľudí v krajinách s vysokou úrovňou 
NEET. Hoci spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko uznáva dôležitosť týchto 
špecifických akcií, zdôrazňuje aj význam tradičných cieľov ESF – podporu aktívnej 
zamestnanosti, vzdelávania a odbornej prípravy, a to najmä aktívnymi politikami trhu práce –
ktoré by mali byť aj naďalej kľúčové v ďalšom ESF+. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko uznáva dôležitosť rozvoja kvalifikácie pre 
inteligentnú špecializáciu prostredníctvom systémov celoživotného vzdelávania a odbornej 
prípravy zameraných predovšetkým na mladých ľudí, ktorí nepracujú, neštudujú ani sa 
nezúčastňujú odbornej prípravy (NEET), ale aj na učiteľov, školiteľov, mentorov, trénerov a 
podnikateľov a výskumných pracovníkov.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že jasná úloha regiónov ako 
príjemcov, ako aj riadiacich orgánov musí byť v legislatívnom texte viac priznaná, aby sa 
zabezpečila vyššia účinnosť cieľov uvedených v návrhu a aby sa zabezpečila primeraná 
koordinácia medzi ESF+ a širšou politikou súdržnosti a regionálnou politikou a ich nástrojmi 
financovania.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta zámer Komisie zjednodušiť regulačný 
rámec a je presvedčená, že synergia ESF+ a iných štrukturálnych fondov (najmä EFRR a KF) 
a ich vzájomná koordinácia sú dôležitým faktorom zvýšenia účinnosti a efektívnosti pri 
dosahovaní cieľov ESF+.

Návrh Komisie ustanovuje prepojenie medzi európskym semestrom, odporúčaniami pre 
jednotlivé krajiny a investíciami ESF+. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko 
uznáva význam európskeho semestra a odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom vytvoriť 
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kontext, v ktorom by sa mali investície plánovať. Domnieva sa však, že by sa mala zaručiť 
primeraná flexibilita na úrovni riadiacich orgánov, a to na vnútroštátnej, ako aj regionálnej 
úrovni, s cieľom určiť priority a oblasti, v ktorých sa investície požadujú, s potrebou lepšie 
vymedziť vzťah medzi politikou súdržnosti a európskym semestrom, aby európsky semester 
nadobudol silnejší sociálnejší rozmer prepojený na územie.

Z tohto hľadiska je spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko tiež presvedčená, že 
prepojenie medzi odporúčaniami pre jednotlivé krajiny a ESF+ by malo byť tiež koherentné 
a koordinované so zásadami a právami stanovenými v Európskom pilieri sociálnych práv, 
ktoré by sa mali účinne zohľadňovať a uplatňovať.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 46 
písm. d), článok 149, článok 153 ods. 2 
písm. a), článok 164, článok 168 ods. 5, 
článok 175 ods. 3 a článok 349,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 46 
písm. d), článok 149, článok 153 ods. 2 
písm. a), článok 164, článok 168 ods. 5, 
článok 174, článok 175 ods. 3 a článok 
349,

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Podpora v rámci investičnej 
priority „miestny rozvoj vedený 
komunitou“ môže prispieť k dosiahnutiu 
všetkých cieľov stanovených v tomto 
nariadení. Stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou s podporou fondu 
ESF+ by mali byť inkluzívne, pokiaľ ide 
o znevýhodnené osoby, ktoré sa 
nachádzajú na danom území, a to z 
hľadiska riadenia miestnych akčných 
skupín, ako aj z hľadiska obsahu 
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stratégie. ESF môže podporiť stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou v 
mestských a vidieckych oblastiach, ako aj 
integrované územné investície (ITI).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 4
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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, ako 
aj podmienky na investovanie, vytváranie 
pracovných miest a posilnenie sociálneho 
začlenenia. S cieľom zabezpečiť úplné 
zosúladenie ESF+ s cieľmi týchto 
usmernení, najmä pokiaľ ide o 
zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú 
prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, 
chudobe a diskriminácii, by sa 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 národnej 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 iné iniciatívy ako napr. záruka pre 
mladých ľudí, dráhy zvyšovania 
kvalifikácie a integrácia dlhodobo 
nezamestnaných.

(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, ako 
aj podmienky na investovanie, vytváranie 
pracovných miest a posilnenie sociálneho 
začlenenia. S cieľom zabezpečiť úplné 
zosúladenie ESF+ s cieľmi týchto 
usmernení, najmä pokiaľ ide o 
zamestnanosť, vzdelávanie, odbornú 
prípravu a boj proti sociálnemu vylúčeniu, 
chudobe a diskriminácii, by sa z ESF+ mali 
podporovať členské štáty na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni s 
prihliadnutím na príslušné integrované 
usmernenia a príslušné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny prijaté v súlade s 
článkom 121 ods. 2 a článkom 148 ods. 4 
ZFEÚ a prípadne na národnej úrovni s 
prihliadnutím na národný program 
reforiem podporený národnou stratégiou. 
ESF+ by mal prispievať aj k posilňovaniu 
sociálnej konvergencie v EÚ a k
relevantným aspektom vykonávania 
hlavných iniciatív a opatrení Únie, akými 
sú najmä program v oblasti zručností pre 
Európu a európsky vzdelávací priestor, 
príslušné odporúčania Rady a iné iniciatívy 
ako napr. záruka pre mladých ľudí, dráhy 
zvyšovania kvalifikácie a integrácia 
dlhodobo nezamestnaných. Na posilnenie 
európskeho rozmeru programu by ESF+ 
mal naďalej podporovať aktivity v rámci 
svojej nadnárodnej platformy.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5



AD\1165823SK.docx 7/49 PE625.392v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
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 
politiku zamestnanosti a sociálnu politiku, 
a to aj so zreteľom na mobilitu pracovnej 
sily.

(5) Únia čelí štrukturálnym výzvam, 
ktoré vyplývajú zo sociálnej a
hospodárskej nerovnosti globalizácie 
hospodárstva, riadenia migračných tokov a 
súvisiacich integračných výziev, prechodu 
na čistú energiu, technologických zmien, 
demografických zmien, nerovného 
prístupu k vzdelaniu a digitalizácii, 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 
tak, aby bol trh práce vrátane kvalitného 
vzdelania, odbornej prípravy a 
celoživotného vzdelávania inkluzívnejší, a 
skvalitňovať politiku zamestnanosti, 
vzdelávaciu a sociálnu politiku, a to aj so 
zreteľom na dobrovoľnú mobilitu 
pracovnej sily.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V nariadení (EÚ, Euratom) [nové 
NRP] (ďalej len „nariadenie o 
rozpočtových pravidlách“) sa stanovujú 
pravidlá týkajúce sa plnenia rozpočtu Únie 
vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, 
cien, verejného obstarávania, nepriamej 
implementácie, finančnej pomoci, 
finančných nástrojov a rozpočtových 
záruk. S cieľom zabezpečiť koherentnosť 
implementácie programov financovania 
Únie sa má nariadenie o rozpočtových 
pravidlách uplatňovať na akcie v rámci 
ESF+, na ktoré sa vzťahuje priame alebo 
nepriame riadenie.

(7) V nariadení (EÚ, Euratom) [nové 
NRP] (ďalej len „nariadenie o 
rozpočtových pravidlách“) sa stanovujú 
pravidlá týkajúce sa plnenia rozpočtu Únie 
vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, 
cien, verejného obstarávania, nepriamej 
implementácie, finančnej pomoci, 
finančných nástrojov, rozpočtových záruk 
a synergií medzi finančnými nástrojmi. S 
cieľom zabezpečiť koherentnosť 
implementácie programov financovania 
Únie sa má nariadenie o rozpočtových 
pravidlách uplatňovať na akcie v rámci 
ESF+, na ktoré sa vzťahuje priame alebo 
nepriame riadenie.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) Vzhľadom na tento širší záber 
ESF+ je vhodné stanoviť, aby sa ciele 
spočívajúce vo zvýšení účinnosti 
inkluzívnych trhov práce a podpore 
prístupu ku kvalitnému zamestnaniu, 
zlepšení prístupu k vzdelávaniu, odbornej 
príprave a zdravotnej starostlivosti 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.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Začlenením akčného programu pre 
Úniu v oblasti zdravia do ESF+ sa zároveň 
vytvoria synergiu medzi vývojom a 
testovaním iniciatív a politík na zvýšenie 
účinnosti, odolnosti a udržateľnosti 
systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré sa 
vypracujú v rámci zložky programu ESF+ 
Zdravie, a ich vykonávaním v členských 
štátoch pomocou nástrojov, ktoré sú k 
dispozícii v rámci ostatných zložiek 
nariadenia o ESF+.

(11) Začlenením akčného programu pre 
Úniu v oblasti zdravia do ESF+ sa zároveň 
vytvoria synergiu medzi vývojom a 
testovaním iniciatív a politík na zvýšenie 
účinnosti, odolnosti a udržateľnosti 
systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré sa 
vypracujú v rámci zložky programu ESF+ 
Zdravie, a ich vykonávaním v členských 
štátoch na vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni pomocou nástrojov, ktoré 
sú k dispozícii v rámci ostatných zložiek 
nariadenia o ESF+.

Pozmeňujúci návrh 9
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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 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania a zvýšiť mobilitu 
pracovníkov. ESF+ by mal podporovať 
účasť žien na trhu práce prostredníctvom 
opatrení, ktorých cieľom je okrem iného 
zabezpečiť 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 potreby starnúcej pracovnej sily.

(13) ESF+ by mal podporovať aj 
opatrenia zamerané na uľahčenie 
prechodu mladých ľudí zo vzdelávania do 
zamestnania. Cieľom ESF+ by okrem toho 
mala byť podpora kvalitnej zamestnanosti 
prostredníctvom aktívnych intervencií 
umožňujúcich (opätovné) začlenenie do 
trhu práce, a to najmä v prípade mladých 
ľudí, osôb so zdravotným postihnutím a 
osôb s chronickými ochoreniami, 
marginalizovaných skupín, dlhodobo 
nezamestnaných a ekonomicky
neaktívnych osôb, ako aj stimuláciou a
podporou samostatnej zárobkovej činnosti 
spojenej so špecifickými programami 
odbornej prípravy, a sociálneho 
hospodárstva. Cieľom ESF+ by malo byť 
zlepšenie fungovania trhov práce podporou 
modernizácie inštitúcií trhu práce, ako sú 
verejné služby zamestnanosti, s cieľom 
zlepšiť ich schopnosť poskytovať 
intenzívnejšie cielené poradenstvo a pomoc 
pri hľadaní zamestnania a prechode do 
zamestnania prispôsobené jednotlivcom a 
umožniť mobilitu pracovníkov. ESF+ by 
mal podporovať účasť žien na trhu práce, 
stimulovať rovnosť žien a mužov 
opatreniami, ktorých cieľom je okrem 
iného zabezpečiť aj lepšiu rovnováhu 
medzi pracovným a súkromným životom a 
prístup k dostupnej kvalitnej starostlivosti 
o deti a iným službám starostlivosti alebo 
podpory. 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.

Pozmeňujúci návrh 10

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

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

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Podpora z ESF+ by sa mala použiť 
na presadzovanie rovnakého prístupu pre 
všetkých, a najmä znevýhodnených skupín, 
ku kvalitnému, nesegregovanému a 
inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej 
príprave, a to počnúc vzdelávaním a 
starostlivosťou v ranom detstve cez 
všeobecné a odborné vzdelávanie a 
odbornú prípravu až po terciárnu úroveň 
vrátane vzdelávania a výučby dospelých, 
vďaka čomu by sa podporila priestupnosť 
medzi vzdelávaním a odbornou prípravou, 
predchádzalo by sa predčasnému 
ukončeniu 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) Podpora z ESF+ by sa mala použiť 
na presadzovanie rovnakého prístupu pre 
všetkých, a najmä znevýhodnených skupín, 
ku kvalitnému, nesegregovanému a 
inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej 
príprave, a to počnúc vzdelávaním a 
starostlivosťou v ranom detstve cez 
všeobecné a odborné vzdelávanie a 
odbornú prípravu až po terciárnu úroveň 
vrátane vzdelávania a výučby dospelých, 
vďaka čomu by sa podporila priestupnosť 
medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a 
adaptácia na zmeny spoločnosti, 
predchádzalo by sa predčasnému 
ukončeniu 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 ďalšími 
programami EÚ, ako je napríklad Erasmus, 
najmä aby sa uľahčila účasť 
znevýhodnených študentov a mladých 
ľudí v zraniteľnom postavení.

Pozmeňujúci návrh 12

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 

(16) ESF+ by mal podporovať flexibilné 
príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností 
a získavanie nových zručností pre všetkých 
prostredníctvom poskytovateľov 
formálneho a neformálneho vzdelávania, 
a to aj rozvíjaním digitálnych zručností a 
kľúčových podporných technológií, s 
cieľom umožniť ľuďom získať zručnosti 
prispôsobené digitalizácii, technologickým 
zmenám, inovácii a sociálnym a 
hospodárskym zmenám, uľahčiť prechod 
od vzdelávania k zamestnaniu, zmenu 
zamestnania a dobrovoľnú mobilitu a 
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Európu. podporiť najmä dospelých s nízkou 
kvalifikáciou, osoby so zdravotným 
postihnutím alebo chronickým ochorením
a/alebo s nízkou úrovňou vzdelania alebo 
negatívne ovplyvnených globalizáciou v 
súlade s programom v oblasti zručností pre 
Európu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 14

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 rovnakých príležitostí pre 
všetkých, bojovať proti diskriminácii a 
riešiť nerovnosti v oblasti zdravia. To 
zahŕňa mobilizáciu celej škály politík 
zameraných na najviac znevýhodnené 
osoby bez ohľadu na ich vek vrátane detí, 
marginalizovaných komunít, akými sú 
Rómovia, a chudobných pracujúcich. ESF+ 

(18) Z ESF+ by sa mali podporovať 
snahy členských štátov na všetkých 
úrovniach správy, a to aj na regionálnej a 
miestnej úrovni v boji proti chudobe s 
cieľom nájsť východisko z bludného kruhu 
znevýhodnenia pre všetky generácie a 
podporovať sociálne začlenenie 
zabezpečením rovnakých príležitostí pre 
všetkých, bojovať proti diskriminácii a 
riešiť nerovnosti v oblasti zdravia. To 
zahŕňa mobilizáciu celej škály politík, 
stratégií a akčných plánov zameraných na 
najviac znevýhodnené osoby bez ohľadu 
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by mal podporovať aktívne začlenenie 
osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, s 
cieľom zabezpečiť ich sociálno-
ekonomickú integráciu. Finančné 
prostriedky z ESF+ by sa takisto mali 
využívať na zlepšenie včasného a 
rovnocenného prístupu k cenovo 
dostupným, udržateľným a kvalitným 
službám, ako zdravotníctvo a dlhodobá 
starostlivosť, a to najmä k rodinným a 
komunitným službám starostlivosti. ESF+ 
by mal prispieť k modernizácii systémov 
sociálnej ochrany, a to najmä s cieľom 
podporovať ich dostupnosť.

na ich vek vrátane detí, marginalizovaných 
komunít, akými sú Rómovia, a chudobných 
pracujúcich. Pozornosť by sa mala okrem 
toho venovať tým regiónom, z ktorých 
kvôli hospodárskej, sociálnej alebo 
demografickej situácii trpia odchodom 
kvalifikovaných ľudí, a to najmä 
mladých. ESF+ by mal podporovať 
aktívne začlenenie osôb, ktoré sú vzdialené 
od trhu práce, vrátane zlepšenia prístupu 
k internetu, a tým aj k práci na diaľku s 
cieľom zabezpečiť ich sociálno-
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 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.

Pozmeňujúci návrh 15

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 
podporiť 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 na 
riešenie foriem extrémnej chudoby s 
najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, 
ako je bezdomovectvo, chudoba detí a 
potravinová deprivácia, mali prideliť 
najmenej 2 % vnútroštátnych zdrojov zo 

(19) ESF+ by mal v prípade potreby 
prispieť k zníženiu chudoby podporou 
vnútroštátnych, regionálnych a miestnych 
programov, ktorých cieľom je zmierniť 
potravinovú a materiálnu depriváciu a 
podporiť 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, členským štátom sa 
odporúča, aby na riešenie foriem 
extrémnej chudoby s najväčším vplyvom 
na sociálne vylúčenie, ako je 
bezdomovectvo, chudoba detí a 



PE625.392v02-00 14/49 AD\1165823SK.docx

SK

zložky ESF+ so zdieľaným riadením. Z 
dôvodu povahy operácií a typu koncových 
príjemcov je nevyhnutné, aby sa na 
podporu určenú na riešenie materiálnej 
deprivácie najodkázanejších osôb 
uplatňovali jednoduchšie pravidlá.

potravinová deprivácia pridelili najmenej 
4 % vnútroštátnych zdrojov zo zložky 
ESF+ so zdieľaným riadením. Z dôvodu 
povahy operácií a typu koncových 
príjemcov je nevyhnutné, aby sa na 
podporu určenú na riešenie materiálnej 
deprivácie najodkázanejších osôb 
uplatňovali jednoduchšie pravidlá.

Pozmeňujúci návrh 16

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 
príslušníkov tretích krajín, ktoré budú 
dopĺňať akcie financované z Fondu pre 
azyl a migráciu.

(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
príslušníkov tretích krajín vrátane 
utečencov a žiadateľov o azyl, ktoré budú 
dopĺňať akcie financované z Fondu pre 
azyl a migráciu. Členské štáty by mali 
prideliť primeranú sumu zo svojich 
zdrojov z ESF+ miestnym orgánom na 
uspokojovanie potrieb integrácie 
migrantov na miestnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 17

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 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 

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

starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy súvisiace s výzvami 
identifikovanými v sociálnom prehľade v 
rámci európskeho semestra. Členské štáty 
by 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 
rozsahu pôsobnosti ESF+, najmä tých, 
ktoré boli vydané v prvom roku programu 
a pri príležitosti preskúmania v polovici 
trvania a ktoré sú v súlade s princípmi 
ESF+. Komisia a členské štáty by mali do 
procesu zmysluplne zapájať regionálne a 
miestne orgány s cieľom 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 mali 
vo všetkých fázach procesu najmä 
zabezpečiť účinnú koordináciu s cieľom 
zabezpečiť konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementaritu a synergiu medzi zdrojmi 
financovania vrátane súvisiacej technickej 
pomoci, so zreteľom na zásadu 
partnerstva.

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 

(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 
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akcií na podporu zamestnanosti mladých 
ľudí, ako 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 zamerané na 
jednotlivcov, by členské štáty mali ďalej 
podporovať spôsoby opätovného 
začleňovania do zamestnania a vzdelávania 
a informačné opatrenia zamerané na 
mladých ľudí tým, že sa budú v prípade 
potreby prioritne zaoberať situáciou 
dlhodobo nezamestnaných, neaktívnych a 
znevýhodnených mladých ľudí, a to aj 
prostredníctvom práce s mládežou. Členské 
štáty by takisto mali investovať do opatrení 
na uľahčenie prechodu zo školy do 
zamestnania, ako aj na reformy a adaptáciu 
služieb zamestnanosti s cieľom poskytovať 
mladým ľuďom individuálnu podporu. 
Dotknuté členské štáty by preto na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí mali 
vyčleniť aspoň 10 % svojich 
vnútroštátnych zdrojov zo zložky ESF+ so 
zdieľaným riadením.

akcií na podporu zamestnanosti mladých 
ľudí a ich prístupu ku kvalitným 
pracovným príležitostiam, 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 zamerané na 
jednotlivcov, by členské štáty a ich 
regióny mali ďalej podporovať spôsoby 
opätovného začleňovania do zamestnania a 
vzdelávania a informačné opatrenia 
zamerané na mladých ľudí tým, že sa budú 
v prípade potreby prioritne zaoberať 
situáciou dlhodobo nezamestnaných, 
neaktívnych a znevýhodnených mladých 
ľudí, a to aj prostredníctvom práce s 
mládežou vrátane programov na podporu 
rozvoja podnikateľských činností. Členské 
štáty by takisto mali investovať do opatrení 
na uľahčenie prechodu zo školy do 
zamestnania, ako aj na reformy a 
prispôsobenie služieb zamestnanosti s 
cieľom poskytovať mladým ľuďom, a 
najmä mladým ľuďom v zraniteľnej 
situácii individualizovanú podporu. 
Dotknuté členské štáty by na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí mali vyčleniť 
10 % svojich vnútroštátnych zdrojov zo 
zložky ESF+ so zdieľaným riadením.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(24) Členské štáty by mali zabezpečiť 
koordináciu a komplementaritu medzi 
akciami podporovanými z týchto fondov a 
uľahčiť vyvážený rozvoj menej 
rozvinutých regiónov vo vzťahu k 
priemerným ukazovateľom EÚ.
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(26) Efektívne a účinné vykonávanie 
akcií podporovaných z ESF+ závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi všetkými 
aktérmi na príslušných územných 
úrovniach a sociálno-ekonomickými 
aktérmi, sociálnymi partnermi 
a občianskou spoločnosťou (VN, článok 
6). Preto je dôležité, aby členské štáty
zapojili miestne a regionálne orgány do 
implementácie ESF+ v rámci zdieľaného 
riadenia, keďže najlepšie poznajú potreby 
na nižšej ako vnútroštátnej úrovni, a
podnecovali účasť sociálnych partnerov a 
občianskej spoločnosti v súlade s právnym 
a inštitucionálnym rámcom daného 
členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

27a) Európska únia a všetky jej členské 
štáty sú zmluvnými stranami Dohovoru 
Organizácie Spojených národov o 
právach osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(28) Členské štáty aj prostredníctvom 
svojich riadiacich orgánov na národnej a 
regionálnej úrovni a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby ESF+ prispieval k podpore 
rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade 
s článkom 8 ZFEÚ v záujme podpory 
rovnosti zaobchádzania a rovnosti 
príležitostí medzi ženami a mužmi vo 
všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu 
práce, podmienok zamestnávania a 
kariérneho rastu a dôchodkov. Takisto by 
mali zabezpečiť, aby ESF+ slúžil na 
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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 
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, pokiaľ ide o zložku 
ESF+ so zdieľaným riadením.

podporu rovnosti príležitostí pre všetkých 
bez diskriminácie v súlade s článkom 10 
ZFEÚ a podporoval začlenenie osôb so 
zdravotným postihnutím a chronickými 
ochoreniami 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 ústavnej starostlivosti do 
rodinnej a komunitnej starostlivosti, najmä 
v prípade osôb, ktoré sú vystavené 
viacnásobnej diskriminácii. To by malo 
zahŕňať aj vypracovanie 
národnej/regionálnej stratégie pre 
deinštitucionalizáciu a akčného plánu. 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, pokiaľ ide o zložku 
ESF+ so zdieľaným riadením.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Aby sa znížila administratívna 
záťaž súvisiaca so zberom údajov a členské 
štáty majú takéto údaje k dispozícii v 
registroch, mali by riadiacim orgánom 
umožniť vyberať údaje z registrov.

(29) Aby sa znížila administratívna 
záťaž súvisiaca so zberom údajov a členské 
štáty majú takéto údaje k dispozícii v 
registroch, mali by riadiacim orgánom 
umožniť vyberať údaje z registrov za 
predpokladu, že sú takéto údaje riadne 
chránené.
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia na dosiahnutie slobody 
pohybu pracovníkov na nediskriminačnom 
základe 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 uľahčením 
cezhraničnej mobility pracovníkov a 
väčšou transparentnosťou informácií o 
trhoch práce. Do rozsahu ESF+ patrí 
takisto vypracúvanie a podpora cielených 
programov mobility v záujme 
obsadzovania voľných pracovných miest 
tam, kde sú na trhu práce identifikované 
nedostatky.

(32) V súvislosti s ESF+ sa zavádzajú 
ustanovenia na dosiahnutie slobody 
pohybu pracovníkov na nediskriminačnom 
základe zabezpečením úzkej spolupráce 
medzi ústrednými verejnými službami 
zamestnanosti členských štátov navzájom, 
ako aj s Komisiou. Európska sieť služieb 
zamestnanosti a cezhraničných služieb by 
so zapojením sociálnych partnerov mala 
podporovať lepšie fungovanie trhov práce 
uľahčením dobrovoľnej cezhraničnej 
mobility pracovníkov za spravodlivých 
podmienok a s väčšou transparentnosťou 
informácií o trhoch práce. Do rozsahu 
ESF+ patrí takisto vypracúvanie a podpora 
cielených programov mobility v záujme 
obsadzovania kvalitných voľných 
pracovných miest tam, kde sú na trhu práce 
identifikované nedostatky.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

34a) Nadnárodná spolupráca má 
značnú pridanú hodnotu, a preto by ju 
mali podporovať všetky členské štáty s 
výnimkou riadne odôvodnených prípadov 
so zreteľom na zásadu proporcionality. Je 
tiež potrebné posilniť úlohu Komisie pri 
podpore výmeny skúseností a koordinácii 
vykonávania príslušných iniciatív.

Pozmeňujúci návrh 28
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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 
inkluzívnosť, pričom sa zníži tlak na 
rozpočet členských štátov. Komisia sa 
zaviazala pomáhať členským štátom pri 
dosahovaní ich cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja, najmä cieľa 3 Zabezpečiť zdravý 
život a podporovať blahobyt pre všetkých v 
každom veku17.

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

. .

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

Pozmeňujúci návrh 29

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 stimulácii 
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 

(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 stimulácii 
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 
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členských štátov a uľahčiť prístup k lepšej 
a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre 
európskych občanov.

členských štátov na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni a uľahčiť 
prístup k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej 
starostlivosti pre európskych občanov.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

50a) Vzhľadom na rozdielnu úroveň 
rozvoja v regiónoch a odlišnú sociálnu 
situáciu v celej Európe by miera flexibility 
ESF+ mala byť dostatočná na 
zohľadnenie regionálnych a územných 
špecifík.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a) „opatrenia sociálneho začlenenia“ 
sú procesy, ktorými sa vynakladá úsilie na 
boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, 
na zabezpečenie rovnosti príležitostí a na 
vytvorenie podmienok, ktoré umožňujú 
plnú a aktívnu účasť v spoločnosti;

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, v prípade ktorých sa 
stanovila potreba pomoci v rámci 

13. „najodkázanejšie osoby“ sú fyzické 
osoby, či už jednotlivci, rodiny (vrátane 
rodín s jedným rodičom), domácnosti 
alebo skupiny zložené z takýchto osôb, v 
prípade ktorých sa stanovila potreba 
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konzultácií s príslušnými zainteresovanými 
stranami a bez toho, aby došlo ku konfliktu 
záujmov, na základe objektívnych kritérií 
stanovených príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi a schválených uvedenými 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, 
pričom tieto kritériá môžu obsahovať 
prvky umožňujúce zacielenie na 
najodkázanejšie osoby v určitých 
zemepisných oblastiach;

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

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13a) „sociálne začlenenie“ je zlepšenie 
podmienok účasti na živote spoločnosti, 
najmä osôb, ktoré sú znevýhodnené, 
posilnením ich príležitostí;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľom ESF+ je podporovať členské štáty 
v tom, aby dosiahli vysokú úroveň
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 
na národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni v tom, aby tvorbou udržateľných 
pracovných príležitostí dosiahli vysokú 
úroveň zamestnanosti, spravodlivú 
sociálnu ochranu a sociálne začlenenie a 
disponovali kvalifikovanou a odolnou 
pracovnou silou pripravenou pre svet práce 
súčasnosti a budúcnosti v súlade so 
zásadami a právami stanovenými 
v Európskom pilieri sociálnych práv 
vyhlásenom Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou 17. novembra 2017, 
čím prispieva k cieľom Únie, a tak 
prispievali k dosahovaniu cieľov Únie
pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej, 
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sociálnej a územnej súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh 35

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 na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni s cieľom zabezpečiť rovnosť 
príležitostí, rovnosť žien a mužov, prístup 
na trh práce, spravodlivé pracovné 
podmienky, sociálnu ochranu a začlenenie 
a vysokú úroveň ochrany ľudského 
zdravia, ktoré sú stanovené v Európskom 
pilieri sociálnych práv.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v rámci zdieľaného riadenia, pokiaľ 
ide o časť pomoci, ktorá zodpovedá 
špecifickým cieľom uvedeným v článku 4 
ods. 1 (ďalej len „zložka ESF+ so 
zdieľaným riadením“) a

a) v rámci zdieľaného riadenia so 
zreteľom na regionálne orgány, ak to 
povoľuje inštitucionálny a právny rámec 
členských štátov, pokiaľ ide o časť 
pomoci, ktorá zodpovedá špecifickým 
cieľom uvedeným v článku 4 ods. 1 (ďalej 
len „zložka ESF+ so zdieľaným riadením“) 
a

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V oblastiach politiky, ako je 
zamestnanosť, vzdelávanie, sociálne 

1. V oblastiach politiky, ako je 
zamestnanosť, vzdelávanie, boj proti 
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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]:

chudobe, 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]:

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

i) zlepšenie prístupu ku kvalitnému
zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o 
zamestnanie vrátane mladých ľudí 
vzhľadom na ich vysokú nezamestnanosť, 
marginalizovaných alebo znevýhodnených 
skupín, skupín so zdravotným postihnutím 
alebo skupín v horských a deprivovaných 
mestských oblastiach a ľudí v 
preddôchodkovom veku; dlhodobo 
nezamestnaných a neaktívnych ľudí 
podporou samostatnej zárobkovej činnosti, 
podnikania vrátane rozvoja SME 
spojených s konkrétnymi programami 
odbornej prípravy a sociálneho 
hospodárstva a tiež formou odbornej 
prípravy na mieste a učňovskej prípravy;

Pozmeňujúci návrh 39

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 prechodoch medzi 
zamestnaniami a mobilite,

ii) modernizácia inštitúcií a služieb 
trhu práce na vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni s cieľom posúdiť a 
predvídať potreby v oblasti zručností 
a zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a 
podporu v záujme zosúladenia ponuky s 
potrebami trhu práce, ako aj pri zmenách 
počas života a dobrovoľnej mobilite, a to 
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aj na cezhraničnej úrovni pri 
skvalitňovaní pracovných príležitostí zo 
všetkých hľadísk;

Pozmeňujúci návrh 40

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) stimulácia a podpora rovnosti žien 
a mužov, účasti žien na trhu práce tak, aby
si mohli kumulovať dôchodkové práva,
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;

Pozmeňujúci návrh 41

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) zvyšovanie kvality, účinnosti a 
flexibility systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, ako aj ich relevantnosti z 
hľadiska trhu práce s cieľom podporiť 
nadobúdanie kľúčových kompetencií 
vrátane digitálnych zručností, a tak držať 
krok s neustále sa meniacou 
spoločnosťou a podporovať digitálnu 
integráciu;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod v
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

v) presadzovanie rovnakého prístupu, 
a to najmä marginalizovaných a 
znevýhodnených skupín a osôb z 
mestských, vidieckych a vzdialených 
oblastí ku kvalitnému a inkluzívnemu 
vzdelávaniu a odbornej príprave pri 
zodpovedajúcom riešení predčasného 
ukončenia školskej dochádzky a podpora 
ich úspešného ukončenia, a to počnúc 
vzdelávaním a starostlivosťou v ranom 
detstve cez všeobecné a odborné 
vzdelávanie a odbornú prípravu až po 
terciárnu úroveň vrátane vzdelávania 
a výučby dospelých a súčasné uľahčenie 
vzdelávacej mobility pre všetkých a 
dostupnosti pre osoby so zdravotným 
postihnutím;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod vi

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vi) presadzovanie 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, 
uľahčenie zmeny zamestnania a podpora 
pracovnej mobility;

vi) presadzovanie celoživotného 
vzdelávania, ako aj informálneho a 
neformálneho učenia sa, a 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, uľahčenie 
zmeny zamestnania a podpora pracovnej 
mobility pri podpore účasti na dianí v 
spoločnosti a riešenie spoločenských 
problémov;

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod vii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vii) podpora aktívneho začleňovania s 
cieľom podporovať rovnosť príležitostí a 
aktívnu účasť a zvýšenie zamestnateľnosti 
a zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre 
znevýhodnené skupiny;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod viii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

viii) presadzovanie sociálno-
ekonomickej integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín vrátane 
migrantov a utečencov pod 
medzinárodnou ochranou a 
marginalizovaných komunít, ako sú 
napríklad Rómovia, a lepšia integrácia 
migrantov na trhu práce;

Pozmeňujúci návrh 46

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xia) posilnenie inštitucionálnych 
kapacít orgánov verejnej správy a 
zainteresovaných strán a efektívnosti 
verejnej správy;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod xi b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

xib) zvýšenie sociálno-ekonomickej 
integrácie marginalizovaných komunít, 
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migrantov a znevýhodnených skupín 
prostredníctvom integrovaných opatrení 
vrátane bývania a sociálnych služieb

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. inteligentnejšej Európy, a to 
rozvojom zručností v oblasti inteligentnej 
špecializácie, zručností potrebných pre 
kľúčové podporné technológie, 
priemyselnej transformácie, spolupráce 
jednotlivých odvetví v oblasti zručností a 
podnikania, odbornej prípravy 
výskumných pracovníkov, vytvárania sietí 
a partnerstiev medzi inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania, inštitúciami 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP), 
centrami výskumu a techniky, podnikmi a 
zoskupeniami, podpory mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov a sociálneho 
hospodárstva;

1. inteligentnejšej Európy, a to 
rozvojom a nepretržitou adaptáciou 
zručností v oblasti inteligentnej 
špecializácie v úzkom prepojení s vývojom 
nových technológií, zručností potrebných 
pre kľúčové podporné technológie, 
priemyselnej transformácie, ekologických 
pracovných miest a udržateľného vývoja,
spolupráce jednotlivých odvetví v oblasti 
zručností a podnikania, odbornej prípravy 
výskumných pracovníkov, mentorov, 
trénerov a školiteľov, najmä v oblasti 
rozvoja ľudského kapitálu a ľudských 
zdrojov, vytvárania sietí a partnerstiev 
medzi inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania, inštitúciami odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP), centrami 
výskumu a techniky, podnikmi a 
zoskupeniami, podpory mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov a sociálneho 
hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. ekologickejšej nízkouhlíkovej 
Európy, a to skvalitňovaním systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy 
potrebných na adaptáciu zručností a 
kvalifikácií, zvyšovania zručností všetkých 

2. ekologickejšej nízkouhlíkovej 
Európy, a to skvalitňovaním systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy na 
rôznych stupňoch profesijnej činnosti 
potrebných na zvýšenie informovanosti o 
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vrátane pracovnej sily, vytvárania nových 
pracovných miest v odvetviach súvisiacich 
so životným prostredím, klímou, 
energetikou a biohospodárstvom.

zmene klímy, adaptáciu zručností a 
kvalifikácií, zvyšovania zručností osôb v 
aktívnom zamestnaní a uchádzačov o 
zamestnanie, vytvárania nových 
ekologických pracovných miest v 
odvetviach súvisiacich so životným 
prostredím, klímou, energetikou, 
obehovým hospodárstvom a 
biohospodárstvom.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Európy bližšej občanom 
prostredníctvom opatrení na znižovanie 
chudoby a sociálne začlenenie, so 
zreteľom na špecifiká mestských, 
vidieckych a pobrežných oblastí s cieľom 
riešiť sociálnu a hospodársku nerovnosť 
v mestách a regiónoch.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Celkové finančné krytie pre ESF+ 
na roky 2021 – 2027 je 101 174 000 000 
EUR v bežných cenách.

1. Zdroje, ktoré sú k dispozícii pre 
ESF+, predstavujú 27,5 % zdrojov v rámci 
cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti (t. j. 99 786 000 000 EUR v 
cenách za rok 2018), okrem sumy na 
zdravie, zamestnanosť a sociálnu 
inováciu

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1
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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. 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, ako aj dostupnosti 
pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Členské štáty a Komisia sú takisto 
povinné podporovať špecifické cielené 
akcie a vypracovanie vnútroštátnych a 
regionálnych stratégií a akčných plánov 
na podporu zásad uvedených v odseku 1 v 
rámci ktoréhokoľvek z cieľov ESF+ 
vrátane primeraného prechodu 
z rezidenčnej/ústavnej starostlivosti do 
rodinnej a komunitnej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Členské štáty zameriavajú zdroje ESF+ so 
zdieľaným riadením na intervencie, 
ktorými sa riešia výzvy identifikované 
v ich národnom programe reforiem, v
rámci európskeho semestra, ako aj v 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny
prijatých v súlade s článkom 121 ods. 2 
ZFEÚ a článkom 148 ods. 4 ZFEÚ, a v 
rámci ktorých sa zohľadňujú zásady a 
práva stanovené v Európskom pilieri 
sociálnych práv.

Členské štáty aj prostredníctvom svojich 
riadiacich orgánov na vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni zameriavajú zdroje 
ESF+ so zdieľaným riadením na 
intervencie, ktorými sa riešia výzvy 
súvisiace s pôsobnosťou a poslaním 
ESF+ a identifikované v ich regionálnych 
stratégiách, národnom programe reforiem, 
príslušných odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny pri zohľadnení hodnotiacej 
tabuľky sociálnej situácie v rámci 
európskeho semestra a prijatých v súlade 
s článkom 121 ods. 2 ZFEÚ a článkom 148 
ods. 4 ZFEÚ pri dodržaní zásad a práv 
stanovených v Európskom pilieri 
sociálnych práv, investičných potrieb na 
miestnej, regionálnej a vnútroštátnej 
úrovni a zodpovednosti za reformy v 
teréne.

Pozmeňujúci návrh 55

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 
reforiem a nástroja technickej podpory, a to 
tak vo fáze plánovania, ako aj počas 
implementácie. Členské štáty, prípadne 
Komisia optimalizujú mechanizmy 
koordinácie s cieľom zabrániť duplicite 
úsilia a zabezpečiť úzku spoluprácu medzi 
subjektmi zodpovednými za implementáciu 
v záujme zabezpečenia ucelených a 
racionalizovaných podporných akcií.

Členské štáty prostredníctvom svojich 
vnútroštátnych a regionálnych orgánov, 
prípadne Komisia podporujú synergiu a 
zabezpečujú koordináciu, komplementaritu 
a koherentnosť medzi ESF+ a ďalšími 
fondmi Únie, napr. štrukturálnymi 
fondmi, konkrétne Európskym fondom 
regionálneho rozvoja a Kohéznym 
fondom, ako aj programami a nástrojmi 
Únie, ako je Erasmus, Horizont Európa,
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 bez toho, aby boli 
dotknuté ciele ESF+ stanovené v 
článkoch 3 a 4. Členské štáty, prípadne 
Komisia optimalizujú mechanizmy 
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koordinácie s cieľom zabrániť duplicite 
úsilia a zabezpečiť úzku spoluprácu medzi 
riadiacimi orgánmi zodpovednými za 
implementáciu v záujme zabezpečenia 
integrovaných prístupov, ucelených a 
racionalizovaných podporných akcií.

Pozmeňujúci návrh 56

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 a ktoré 
spadajú do pôsobnosti ESF+ vymedzeného 
v článku 4.

2. Členské štáty pridelia primeranú 
časť svojich zdrojov z ESF+ so zdieľaným 
riadením pri zohľadnení regionálnych 
osobitostí 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 a ktoré 
spadajú do pôsobnosti ESF+ vymedzeného 
v článku 4 sprevádzaných dostatočnou 
flexibilitou na úrovni riadiacich orgánov
na identifikáciu priorít a oblastí pre 
investície ESF+ v súlade so konkrétnymi 
miestnymi/regionálnymi výzvami a pri 
zohľadnení zásad a práv ustanovených s 
Európskom pilieri sociálnych práv, ako aj 
cieľa, ktorým je zvýšiť hospodársku, 
sociálnu a územnú konvergenciu.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na konkrétne ciele v oblasti 
politiky sociálneho začleňovania stanovené 
v článku 4 ods. 1 písm. vii) až xi) vrátane 
podpory sociálno-ekonomickej integrácie 

3. Na konkrétne ciele v oblasti 
politiky sociálneho začleňovania stanovené 
v článku 4 ods. 1 písm. vii) až xii) vrátane 
modernizácie systémov sociálnej ochrany 
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štátnych príslušníkov tretích krajín pridelia 
členské štáty najmenej 25 % svojich 
zdrojov ESF+ so zdieľaným riadením.

a podpory sociálno-ekonomickej integrácie 
štátnych príslušníkov tretích krajín pridelia 
členské štáty v prípade potreby najmenej 
25 % svojich zdrojov ESF+ so zdieľaným 
riadením. Členské štáty môžu túto
pridelenú sumu použiť na riešenie iných 
problémov ako nezamestnanosť a na 
podporu opatrení proti chudobe, ktoré 
siahajú nad rámec aktívnych opatrení 
trhu práce.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na konkrétny 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 konkrétny cieľ riešenia sociálneho 
začlenenia najodkázanejších osôb a/alebo
materiálnej deprivácie stanovený 
v článku 4 ods. 1 písm. xi) pridelia členské 
štáty najmenej 4 % svojich zdrojov z ESF+ 
so zdieľaným riadením.

Odôvodnenie

Minimálna dotácia vo výške 4 % by tiež umožnila udržať úroveň zdrojov dostupných v 
súčasnom Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) (4 mld. EUR v rokoch 
2014 až 2020). Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť sa, či v závislosti od svojej 
vnútroštátnej situácie chcú poskytovať potravinovú pomoc, materiálnu pomoc alebo 
opatrenia sociálneho začlenenia pre najodkázanejších.

Pozmeňujúci návrh 59

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 vyšším podľa 
údajov Eurostatu za rok 2019 ako priemer 

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

Únie pridelia na cielené akcie a 
štrukturálne reformy v rokoch 2021 – 2025 
na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
učňovských programov, ich prechodu zo 
školy do zamestnania, podnikania, 
spôsobov opätovného začlenenia do 
vzdelávania alebo odbornej prípravy a 
vzdelávania druhej šance, s osobitným 
zreteľom na odporúčanú prax v súvislosti 
s realizáciou systémov záruky pre mladých 
ľudí na vnútroštátnej a regionálnej úrovni
najmenej 10 % svojich zdrojov z ESF+ so 
zdieľaným riadením.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pri implementácii takýchto akcií sa členské 
štáty uprednostnia neaktívnych a dlhodobo 
nezamestnaných mladých ľudí a zamerajú 
sa na ľudí vo vidieckych oblastiach s 
cieľom predchádzať vyľudňovaniu, a 
zavádzajú cielené informačné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 61

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. Riadiace orgány každého 
členského štátu na vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni zabezpečia, aby bola 
zaručená účasť regionálnych a miestnych 
orgánov, sociálnych a ekonomických 
partnerov, organizácií občianskej 
spoločnosti a príjemcov vo všetkých 
fázach prípravy, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia v rámci 
ESF+ v súlade so zásadami stanovenými v 
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článku 6 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach vrátane európskeho 
kódexu správania pre partnerstvo ECCP. 
Vzťahuje sa to na vykonávanie politík v 
oblasti zamestnanosti, vzdelávania a 
sociálneho začleňovania s podporou zo 
zložky ESF+ so zdieľaným riadením.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Členské štáty pridelia na budovanie 
kapacít miestnych a regionálnych
orgánov, sociálnych a hospodárskych 
partnerov a organizácií občianskej 
spoločnosti v každom programe aspoň 2 % 
zo zdrojov z ESF+ so zdieľaným riadením.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Zdroje uvedené v článku 7 ods. 4 sa 
programujú v rámci vyhradenej priority 
alebo programu. Miera spolufinancovania 
pre túto prioritu alebo program je 
stanovená na 85 %.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podpora podľa článku 7 ods. 5 sa 
programuje v rámci vyhradenej priority a 
zameriava sa na špecifický cieľ uvedený 

Podpora podľa článku 7 ods. 5 sa 
programuje v rámci vyhradenej priority a 
zameriava sa na špecifický cieľ uvedený 
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v článku 4 ods. 1 písm. i). v článku 4 ods. 1 písm. i) a v).

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Akcie na riešenie výziev uvedených v 
príslušných odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny CSR a v rámci európskeho 
semestra, ako sa uvádza v článku 7 ods. 2, 
sa plánujú v rámci jednej alebo viacerých 
vyhradených priorít. Na úrovni riadiacich 
orgánov sa musí zabezpečiť dostatočná 
flexibilita s cieľom určiť priority a oblasti 
pre investície ESF+ v súlade so 
špecifickými miestnymi alebo 
regionálnymi výzvami z dôvodu ročného 
charakteru odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny a viacročného charakteru 
programovania ESF+. Členské štáty 
zabezpečia konzistentnosť, súdržnosť a 
synergiu týchto priorít s Európskym 
pilierom sociálnych práv, Parížskou 
dohodou a cieľmi trvalo udržateľného 
rozvoja. Na úrovni riadiaceho orgánu sa 
zabezpečí dostatočná flexibilita s cieľom 
určiť priority a oblasti pre investície 
ESF+ v súlade so špecifickými miestnymi 
alebo regionálnymi výzvami.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11a

Integrovaný územný rozvoj

ESF+ môže podporovať integrovaný 
územný rozvoj v rámci programov 
obidvoch cieľov uvedených v článku 4 
ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/xxxx [nové 
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VN] v súlade s kapitolou II hlavy III 
uvedeného nariadenia [nové VN]. 2. 
Členské štáty vykonávajú integrovaný 
územný rozvoj s podporou ESF+ výlučne 
tak, ako je uvedené v článku [22] 
nariadenia (EÚ) 2018/xxxx [nové VN].

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 11 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nadnárodná spolupráca

Členské štáty môžu podporiť akcie 
nadnárodnej spolupráce v rámci 
špecifickej priority 3. Akcie nadnárodnej 
spolupráce môžu byť naplánované na 
základe špecifických cieľov stanovených v 
bodoch i) až x) článku 4 ods. 1. 
Maximálna miera spolufinancovania pre 
túto prioritu sa môže zvýšiť na 95 %, ak 
alokácia pre túto prioritu pre členský štát 
z ESF+ so zdieľaným riadením je 
maximálne 5 %.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Inovačné akcie Inovačné akcie a integrovaný územný 
rozvoj

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty podporujú akcie v 
oblasti sociálnej inovácie a sociálnych 
experimentov alebo posilňujú prístupy 
zdola nahor založené na partnerstve 
verejných orgánov, súkromného sektora a 
občianskej spoločnosti, ako sú napríklad 
miestne akčné skupiny, ktoré plánujú a 
vykonávajú stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou.

(1) Členské štáty prostredníctvom 
ESF+ podporujú akcie v oblasti sociálnej 
inovácie a experimentov vrátane 
zvyšovania záberu inovačných prístupov 
testovaných v malom rozsahu alebo 
posilňujú prístupy zdola nahor založené na 
partnerstve verejných orgánov najmä na 
miestnej a regionálnej úrovni, 
súkromného sektora a občianskej 
spoločnosti, ako sú napríklad miestne 
akčné skupiny, ktoré plánujú a vykonávajú 
stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou a ktoré zohľadňujú miestne 
charakteristiky.

Pozmeňujúci návrh 70

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, ako aj 
integrovaný územný rozvoj možno 
naplánovať v rámci ktoréhokoľvek 
špecifického cieľa uvedeného v bodoch i) 
až x) článku 4 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Každý členský štát vyhradí
najmenej jednu prioritu na vykonávanie 
odseku 1 alebo 2 alebo na vykonávanie 
obidvoch. Maximálna miera 
spolufinancovania pre tieto priority sa 
môže zvýšiť na 95 %, ak alokácia pre tieto 
priority pre členský štát z ESF+ so 
zdieľaným riadením je najviac 5 %.

4. Na vykonávanie odseku 1, odseku 2 
alebo obidvoch sa zo zdrojov ESF+ na 
vnútroštátnej úrovni vyčlení najmenej 
10 %.
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Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ukazovatele, ktoré odkazujú na 
jednotlivcov, musia byť vždy rozčlenené 
podľa pohlavia.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 74

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.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) náklady na nákup potravín a/alebo 
základnej materiálnej pomoci vrátane 
nákladov spojených s prepravou 
potravinovej a/alebo základnej materiálnej 
pomoci prijímateľom, ktorí potravinovú 
a/alebo základnú materiálnu pomoc 
dodávajú koncovým príjemcom;

a) náklady na nákup potravín pri 
podpore miestnych nákupov a/alebo 
základnej materiálnej pomoci vrátane 
nákladov spojených s prepravou 
potravinovej a/alebo základnej materiálnej 
pomoci prijímateľom, ktorí potravinovú 
a/alebo základnú materiálnu pomoc 
dodávajú koncovým príjemcom;

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) administratívne náklady, náklady 
na prepravu a skladovanie, ktoré znášajú 
prijímatelia zapojení do distribúcie 
potravinovej a/alebo základnej materiálnej 
pomoci najodkázanejším osobám, v 
paušálnej sadzbe 5 % z nákladov 
uvedených v písmene a) alebo 5 % hodnoty 
potravinových výrobkov poskytovaných v 
súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 
1308/2013;

c) administratívne náklady, náklady 
na prepravu a skladovanie, ktoré znášajú 
prijímatelia zapojení do distribúcie 
potravinovej a/alebo základnej materiálnej 
pomoci najodkázanejším osobám, v 
paušálnej sadzbe 5 % z nákladov 
uvedených v písmene a); alebo 5 % z 
hodnoty potravinových výrobkov 
poskytovaných v súlade s článkom 16 
nariadenia (EÚ) č. 1308/2013; riadiaci 
orgán môže stanoviť vyššiu paušálnu 
sadzbu na základe spravodlivej, 
nestrannej a overiteľnej metódy výpočtu 
založenej na: i) štatistických údajoch, 
iných objektívnych informáciách alebo 
odbornom úsudku; alebo ii) overených 
historických údajoch o jednotlivých 
príjemcoch.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) náklady na zber, prepravu, 
skladovanie a distribúciu darovaných 
potravín a s tým priamo spojené činnosti na 

d) náklady na zber, prepravu, 
skladovanie a distribúciu darovaných 
potravín a s tým priamo spojené 
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zvyšovanie informovanosti; informácie a činnosti na zvyšovanie 
informovanosti;

Pozmeňujúci návrh 78

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 s dôrazom na 
oblasti s nedostatkom pracovnej sily, v 
povolaniach, krajinách, pohraničných 
oblastiach alebo v záujme ich obsadenia 
určitými skupinami (napríklad 
zraniteľnými osobami);

Pozmeňujúci návrh 79

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 vo fáze 
ich vzniku a rozvoja, a to najmä tých, ktoré 
zamestnávajú zraniteľné osoby a tých, 
ktoré založili mladí ľudia vo vidieckych 
oblastiach s cieľom predchádzať 
vyľudňovaniu;

Pozmeňujúci návrh 80

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

f) podporovať vytváranie sietí na 
úrovni Únie a dialóg s príslušnými 
zainteresovanými stranami a medzi 
takýmito stranami v oblastiach uvedených 
v článku 4 a prispievať k budovaniu 
inštitucionálnych kapacít týchto 
zainteresovaných strán vrátane verejných 
služieb zamestnanosti (VSZ), inštitúcií 
sociálneho zabezpečenia, mikrofinančných 
inštitúcií a inštitúcií poskytujúcich 
financovanie pre sociálne podniky a 
sociálne hospodárstvo;

podporovať integráciu a vytváranie 
sietí na úrovni Únie, ako aj dialóg s 
príslušnými zainteresovanými stranami a 
medzi takýmito stranami v oblastiach 
uvedených v článku 4 a prispievať 
k budovaniu inštitucionálnych kapacít 
týchto zainteresovaných strán vrátane 
verejných služieb zamestnanosti (VSZ), 
inštitúcií sociálneho zabezpečenia, 
mikrofinančných inštitúcií a inštitúcií 
poskytujúcich financovanie pre sociálne 
podniky a sociálne hospodárstvo;

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) budovanie kapacít, najmä: c) integrácia a budovanie kapacít, 
najmä:

Pozmeňujúci návrh 82

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) správnych orgánov zúčastnených 
krajín, inštitúcií sociálneho zabezpečenia a 
služieb zamestnanosti zodpovedných za 
podporu mobility pracovnej sily, 
mikrofinančných inštitúcií a inštitúcií 
poskytujúcich financovanie pre sociálne 
podniky alebo iných subjektov v oblasti 
sociálnych investícií, ako aj vytváranie 
sietí;

iii) správnych orgánov zúčastnených 
krajín, najmä na regionálnej a miestnej 
úrovni, inštitúcií sociálneho zabezpečenia 
a služieb zamestnanosti zodpovedných za 
podporu mobility pracovnej sily, 
mikrofinančných inštitúcií a inštitúcií 
poskytujúcich financovanie pre sociálne 
podniky alebo iných subjektov v oblasti 
sociálnych investícií, ako aj vytváranie 
sietí;

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
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Článok 26 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zvýšenie pripravenosti na krízy v 
Únii, ich riadenia a reakcií na ne v záujme 
ochrany občanov pred cezhraničnými 
hrozbami pre zdravie.

a) zvýšenie pripravenosti na krízy v 
Únii, ich riadenia a reakcií na ne vrátane 
zmiešaných tímov cezhraničnej odozvy v 
záujme ochrany občanov pred 
cezhraničnými hrozbami pre zdravie.

Pozmeňujúci návrh 84

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) opatrenia zamerané na budovanie 
kapacít v oblasti pripravenosti na krízy, ich 
riadenia a reakcií na ne

i) opatrenia zamerané na budovanie 
kapacít v oblasti pripravenosti na krízy, ich 
riadenia a reakcií na ne, so zreteľom na 
potenciálne udalosti súvisiace so zmenou 
klímy;

Pozmeňujúci návrh 85

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) podpora laboratórnych kapacít iii) podpora laboratórnych kapacít v 
prípade potreby rýchlej reakcie na 
núdzové situácie;

Pozmeňujúci návrh 86

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 

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

zdravia na vnútroštátnej, regionálnej a 
miestnej úrovni a prevencie chorôb, 
pričom sa budú riešiť najmä výzvy 
identifikované v rámci európskeho 
semestra;

Pozmeňujúci návrh 87

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

iv) rozvoj a zavádzanie prístupov na 
riešenie budúcich vnútroštátnych a 
regionálnych výziev týkajúcich sa 
systémov zdravotnej starostlivosti, 
zameraných na najvzdialenejšie regióny;

Pozmeňujúci návrh 88

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) cezhraničná spolupráca a 
partnerstvá, a to aj v cezhraničných 
regiónoch;

i) cezhraničná spolupráca a 
partnerstvá, a to aj v cezhraničných a 
najvzdialenejších regiónoch;

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) cvičenia na zlepšenie pripravenosti 
na zdravotné krízy;

iii) cvičenia na zlepšenie pripravenosti 
na zdravotné krízy a príprava reakcií na 
základe potenciálnych scenárov;

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno c – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) budovanie kapacít, najmä: c) integrácia a budovanie kapacít, 
najmä:

Pozmeňujúci návrh 91

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) podporou na zavádzanie, prevádzku 
a údržbu infraštruktúry informačných 
technológií na výmenu údajov;

iii) podporou na zavádzanie, prevádzku 
a údržbu infraštruktúry informačných 
technológií na výmenu údajov a 
zabezpečenie ochrany údajov;

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – bod 1b – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

deti v ústavoch a sirotincoch,

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 1 – bod 1b – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

údaje týkajúce sa prechodu z ústavnej do 
rodinnej a komunitnej starostlivosti

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— počet podporovaných — počet podporovaných 
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mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov (vrátame družstevných podnikov, 
sociálnych podnikov).

mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov (vrátane družstevných podnikov, 
sociálnych podnikov a iných podnikov 
sociálneho hospodárstva zriadených 
podľa osobitných právnych predpisov 
členských štátov).

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spoločný bezprostredný 
ukazovateľ výsledkov pre subjekty:

- počet mikropodnikov, malých a 
stredných podnikov (vrátane družstevných 
podnikov a iných podnikov sociálneho 
hospodárstva zriadených osobitnými 
právnymi predpismi členských štátov), 
ktoré začali činnosť po účasti na 
programe.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spoločný dlhodobý ukazovateľ 
výsledkov pre subjekty:

- počet mikropodnikov, malých a 
stredných podnikov (vrátane družstevných 
podnikov, sociálnych podnikov a iných 
podnikov sociálneho hospodárstva 
zriadených osobitnými právnymi 
predpismi členských štátov), ktoré 
pokračujú v činnosti šesť mesiacov po 
začatí činnosti.
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