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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V Evropě je přibližně 23 milionů nezaměstnaných a 30 milionům lidí hrozí sociální 
vyloučení. Z tohoto důvodu je třeba, aby Evropský sociální fond (ESF) hrál zásadní úlohu při 
plnění cílů strategie Evropa 2020 v sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti, jak uvádí 
usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011, a aby byl považován za politickou 
prioritu vyžadující náležité financování.

Návrh nařízení o ESF nezmiňuje finanční krytí ESF na období 2014–2020, které je však 
uvedeno v návrhu nařízení o společných ustanoveních pro všechny fondy1. Čl. 84 odst. 3 výše 
uvedeného návrhu předpokládá, že „nejméně 25 % prostředků strukturálních fondů pro méně 
rozvinuté regiony, 40 % prostředků pro přechodové regiony a 52 % prostředků pro 
rozvinutější regiony v každém členském státu se přidělí ESF“. Pokud tyto prahové hodnoty 
nebudou sníženy, bude tato částka celkově představovat alespoň 84 miliard EUR (ve stálých 
cenách roku 2011) a celkový minimální objem prostředků pro ESF ve výši 25 % 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (v souladu s výpočtem uvedeným ve sdělení 
Komise „Rozpočet – Evropa 2020“)2. Ve srovnání s tím představovaly prostředky přidělené 
ESF na období 2007–2013 78 miliard EUR v cenách roku 2011, tedy 22 % dostupných 
prostředků Fondu soudržnosti a strukturálních fondů. Pokud bude schválen, představuje návrh 
Komise týkající se ESF relativní nárůst podílu na celkovém finančním krytí poskytovaném 
Fondu soudržnosti a strukturálním fondům. Je však třeba brát v potaz skutečnost, že návrhy 
Komise uvažují o možnosti zmrazit celkové finanční krytí pro Fond soudržnosti a strukturální 
fondy na úrovni stropu pro rok 2013. Navrhovatel vřele vítá tento minimální podíl a domnívá 
se, že je nezbytně nutné jej zachovat, a to tím spíše proto, že se jedná o inovaci oproti 
současnému víceletému finančnímu rámci. Navrhovatel by rovněž chtěl připomenout 
přesvědčení, která Evropský parlament vyjádřil ve výše uvedeném usnesení, tedy že „je 
nezbytné navýšit prostředky v příštím VFR minimálně o 5 % ve srovnání s výší prostředků 
v roce 2013“, „že objem prostředků vyčleněných na tuto politiku v současném finančním 
programovacím období by měl být přinejmenším zachován i v příštím období“ a že 
financování ESF musí patřit mezi politické priority. 

V čl. 84 odst. 3 a odst. 5 návrhu nařízení o společných ustanoveních Komise rovněž navrhuje 
přidělit 2,5 miliardy EUR na potravinovou pomoc pro nejchudší osoby. Toto financování by 
se odečítalo z prostředků přidělených každému členskému státu v rámci ESF. Jelikož však 
chybí samostatný a řádný právní základ konkrétně stanovující, jak by tato pomoc fungovala, 
a jelikož je třeba brát na zřetel poslední prohlášení Komise, zůstává budoucnost tohoto 
programu nejasná.

Ve vlastním nařízení o ESF Komise navrhuje vyhradit 20 % prostředků z tohoto fondu na 
sociální začlenění se zaměřením na boj proti nezaměstnanosti mladistvých a zacílení 
konkrétní podpory na rovnost mezi ženami a muži a rovné zacházení. Členské státy zaměří 
80 % přídělů pro každý operační program až na čtyři investiční priority ESF u rozvinutějších 
regionů, 70 % u přechodových regionů a 60 % u méně rozvinutých regionů. Uplatňování 
tohoto tematického zaměření bude ústředním bodem jednání o společném strategickém rámci 
a o partnerských smlouvách, které bude třeba vyjednat s členskými státy. 
                                               
1 COM (2011) 615
2 COM (2011) 500
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Ve vztahu k dalším ustanovením s dopady na rozpočet uvítal navrhovatel snahu Komise 
o zjednodušení, zejména zjednodušení možností financování za využití paušálních částek 
a standardní stupnice jednotkových nákladů. Navrhovatel by dále chtěl zdůraznit odpovědnost 
členských států při této snaze o zjednodušení. 

Klíčové je zároveň řádné finanční řízení a transparentnost. Navrhovatel proto navrhuje 
začlenit více odkazů na ustanovení momentálně diskutovaného finančního nařízení a žádá 
transparentnější a objektivnější ukazatele výsledků a výstupů. 

Navrhovatel rovněž trvá na tom, že je nutné zlepšit koordinaci a součinnost mezi ESF 
a dalšími programy, zejména pak s navrhovaným programem pro sociální změny a inovace, 
Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci a navrhovaným programem „Erasmus pro 
všechny“. Je třeba přesně stanovit cíle a vyjasnit tak, který program je financován z jakého 
nástroje. Navrhovatel zejména doporučuje lépe definovat cíl „aktivního začleňování“ 
a vyjasnit vztah ESF k programu pro sociální změny a inovace. Oba tyto nástroje mají ve 
skutečnosti být použity na podporu tzv. sociálních inovací a evropských služeb zaměstnanosti 
(EURES), avšak podle odlišných pravidel řízení a tudíž na jiných úrovních. Zatímco síť 
EURES by měla být financována především z programu pro sociální změny a inovace, 
Komise navrhuje podporovat její činnosti v oblasti zaměstnávání a s ním spojenými 
informačními a poradenskými službami na vnitrostátní a přeshraniční úrovni. Projekty 
zaměřené na „sociální inovace“ by mohly být financovány přímo Evropskou komisí v rámci 
osy PROGRESS programu pro sociální změny a inovace a dále rozšiřovány v rámci ESF 
s finanční spoluúčastí členských států. ESF by rovněž mohl přímo v rámci svého 
zplnomocnění podporovat „sociální inovace“. Obdobně by infrastruktury pro celoživotní 
učení měly být financovány z ESF, přičemž činnosti v rámci celoživotního učení by měly být 
financovány z navrhovaného víceletého programu „Erasmus pro všechny“. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 nazvané „Investování do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu“1; 
opakuje, že v příštím VFR je zapotřebí 
dostatek dodatečných zdrojů, které Unii 
umožní plnit své stávající politické priority 
a nové úkoly stanovené v Lisabonské 
smlouvě a rovněž reagovat na 
nepředvídané události; zdůrazňuje, že 
i při zvýšení úrovně financování příštího 
VFR o nejméně 5 % oproti úrovni v roce 
2013 je možné přispět ke splnění 
dohodnutých cílů a závazků Unie 
a k zásadě solidarity Unie jen v omezené 
míře; vyzývá Radu, aby v případě, že 
nebude sdílet tento přístup, jasně 
stanovila, od kterých z jejích politických 
priorit či projektů by bylo možné navzdory 
jejich prokazatelné evropské přidané 
hodnotě zcela upustit;

_______________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. připomíná své stanovisko, které 
vyjádřil zejména ve svém usnesení ze dne 
7. června 20111, na podporu pokračování 
potravinové pomoci pro nejchudší osoby 
v Unii v rámci příštího víceletého 
finančního období; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby navrhla nejpříhodnější právní 
základ; zdůrazňuje však, že cíle ESF 
a programu pro nejchudší osoby nejsou 
naprosto stejné;
_______________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0338.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) ESF by měl v rámci úkolů, které mu 
byly svěřeny článkem 162 Smlouvy, 
vytvářet větší množství pracovních 
příležitostí, podporovat vzdělávání a 
celoživotní učení a vytvářet politiky 
aktivního začleňování, a tím by měl 
v souladu s článkem 174 Smlouvy 
přispívat k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. V souladu s článkem 9 
Smlouvy by měl ESF přihlížet 
k požadavkům spojeným s podporou 
vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou 
přiměřené sociální ochrany, bojem proti 
sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní 
všeobecného a odborného vzdělávání 
a ochrany lidského zdraví.

(2) ESF by měl v souladu s článkem 9 
Smlouvy a v rámci úkolů, které mu byly 
svěřeny článkem 162 Smlouvy, vytvářet 
větší množství pracovních příležitostí, 
podporovat vytváření udržitelných 
pracovních míst, podporovat vzdělávání a 
celoživotní učení, vytvářet politiky 
aktivního začleňování a bojovat proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, a tím by 
měl v souladu s článkem 174 Smlouvy 
přispívat k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. V souladu s článkem 9 
Smlouvy by měl ESF přihlížet k 
požadavkům spojeným s podporou vysoké 
úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní 
všeobecného a odborného vzdělávání a 
ochrany lidského zdraví.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ve svém usnesení ze dne 8. června 
2011 nazvaném „Investování do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu“ 
Evropský parlament uvádí, že „jednou z 
velkých výzev, před nimiž Evropská unie 
stojí, je udržení konkurenceschopnosti, 
zvýšení růstu, boj proti vysoké 
nezaměstnanosti, zaměření na náležité 
fungování trhů práce a na sociální 
podmínky s cílem zlepšit stav 
zaměstnanosti, podpořit důstojnou práci, 
zaručit pracovníkům v celé Evropě jejich 
práva, jakož i pracovní podmínky, a snížit 
chudobu“.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Evropský parlament v tomto usnesení 
rovněž zdůraznil „zásadní úlohu 
Evropského sociálního fondu (ESF) při 
plnění cílů strategie Evropa 2020 v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti“, 
přičemž vyjádřil názor, že „by se k ESF 
mělo přistupovat jako k politické prioritě a 
že by měl být podle toho financován“ a že 
„hájí strategičtější využívání ESF za
účelem podpory rovnosti mezi ženami a 
muži, zlepšení přístupu na trh práce, 
podpory znovuzačleňování a boje proti 
nezaměstnanosti, chudobě, sociálnímu 
vyloučení a všem formám diskriminace“.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) V rámci víceletého finančního rámce 
na období 2007–2013 bylo Evropskému 
sociálnímu fondu přiděleno 78 miliard 
eur (v cenách roku 2011). Ve svém sdělení 
„Rozpočet – Evropa 20201“ Komise 
navrhuje, aby v rámci víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020 
byl na ESF vyhrazen minimální celkový 
podíl ve výši 25 % celkového rozpočtu 
přiděleného Fondu soudržnosti 
a strukturálním fondům (tzn. minimálně 
84 miliard eur v cenách roku 2011). Na 
Evropském sociálním fondu závisí 
existence mnoha nástrojů na trhu práce. 
Pokud budou členské státy i nadále 
požadovat další úspory v rámci 
souhrnného rozpočtu Evropské unie, 
omezí se nástroje v rámci trhu práce v 
celé Unii, a nebude tak možné snižovat 
míru nezaměstnanosti.
______________
1 COM(2011)0500 v konečném znění.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská unie se nyní potýká se 
strukturálními problémy vyplývajícími 
z hospodářské globalizace, 
z technologických změn a stárnutí pracovní 
síly a se stále častějšími nedostatky, pokud 
jde o dovednosti a pracovní síly 
v některých odvětvích a regionech. Tyto 
problémy se ještě zhoršily kvůli nedávné 
hospodářské a finanční krizi, jejímž 
důsledkem je zvýšená míra 

(4) Evropská unie se nyní potýká se 
strukturálními a demografickými problémy 
vyplývajícími z hospodářské globalizace, 
z technologických změn a stárnutí pracovní 
síly a se stále častějšími nedostatky, pokud 
jde o dovednosti a pracovní síly 
v některých odvětvích a regionech. Tyto 
problémy se ještě zhoršily kvůli nedávné 
hospodářské a finanční krizi, jejímž 
důsledkem je zvýšená míra 
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nezaměstnanosti zasahující zejména mladé 
lidi a jiné zranitelné skupiny, například 
migranty. Cílem ESF by měla být podpora 
zaměstnanosti a mobility pracovníků, 
investice do vzdělávání, dovedností a 
celoživotního učení, podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě. ESF by 
měl přispívat k lepšímu fungování trhů 
práce tím, že zlepší nadnárodní 
geografickou mobilitu pracovníků, 
a zejména by měl podporovat Evropské 
služby zaměstnanosti (činnosti sítě 
EURES), pokud jde o přijímání 
zaměstnanců a související informace, 
poradenské a konzultační služby na 
vnitrostátní i přeshraniční úrovni.

nezaměstnanosti zasahující zejména mladé 
lidi a jiné zranitelné skupiny, například 
migranty. Cílem ESF by měla být podpora 
a vytváření zaměstnanosti a mobility 
pracovníků, investice do vzdělávání, 
dovedností a celoživotního učení, podpora 
sociálního začleňování a boj proti chudobě. 
ESF by měl přispívat k lepšímu fungování 
trhů práce tím, že zlepší nadnárodní 
geografickou mobilitu pracovníků, a měl 
by podporovat Evropské služby 
zaměstnanosti (činnosti sítě EURES), 
pokud jde o přijímání zaměstnanců a 
související informace, poradenské a 
konzultační služby na vnitrostátní i 
přeshraniční úrovni. Evropská komise by 
měla systematicky sledovat činnost sítě 
EURES a zveřejňovat její výsledky.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zároveň je nezbytné podpořit rozvoj a 
konkurenceschopnost evropských malých 
a středních podniků a zajistit, aby se lidé 
s pomocí vhodných dovedností získaných 
díky celoživotnímu učení dokázali 
přizpůsobit novým podmínkám, jako je 
přechod na znalostní ekonomiku, digitální 
agenda a přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství účinněji využívající energie. 
Tím, že se ESF bude snažit dosáhnout 
svých hlavních tematických cílů, by měl 
přispět k řešení těchto problémů. V této 
souvislosti by měl ESF podporovat 
přechod pracovních sil na ekologičtější 
dovednosti a pracovní místa, zejména 
v odvětvích účinného využívání energie, 
obnovitelných zdrojů energie a udržitelné 
dopravy, s přihlédnutím k záměru Unie 
zvýšit podíl rozpočtu EU na začlenění 
problematiky klimatu do ostatních oblastí 
politik na nejméně 20 %, spolu s příspěvky 

(6) Zároveň je nezbytné podpořit rozvoj a 
konkurenceschopnost evropských malých 
a středních podniků a zajistit, aby se lidé 
s pomocí vhodných dovedností získaných 
díky celoživotnímu učení dokázali 
přizpůsobit měnícím se hospodářským a 
sociálním podmínkám i novým výzvám, 
jako je přechod na znalostní ekonomiku, 
digitální agenda a přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství účinněji 
využívající energie. Tím, že se ESF bude 
snažit dosáhnout svých hlavních 
tematických cílů, by měl přispět k řešení 
těchto problémů. V této souvislosti by měl 
ESF podporovat přechod pracovních sil na 
ekologičtější dovednosti a pracovní místa, 
zejména v odvětvích účinného využívání 
energie, obnovitelných zdrojů energie 
a udržitelné dopravy, s přihlédnutím 
k záměru Unie zvýšit podíl rozpočtu EU na 
začlenění problematiky klimatu do 
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z různých oblastí politik. ostatních oblastí politik na nejméně 20 %, 
spolu s příspěvky z různých oblastí politik.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) ESF by měl přispět ke strategii Evropa 
2020 tím, že více soustředí svou podporu 
na priority Evropské unie. Zejména by měl 
více podporovat boj proti sociálnímu 
vyloučení a chudobě, a sice 
prostřednictvím minimálních účelově 
vyčleněných přídělů. V závislosti na úrovni 
rozvoje podporovaných regionů by se měla 
omezit i volba a počet investičních priorit 
pro podporu z ESF.

(7) ESF by měl přispět ke strategii Evropa 
2020 tím, že více soustředí svou podporu 
na priority Evropské unie, a podpoří 
členské státy při provádění jejich 
národních programů reforem. Zejména by 
měl více a aktivněji podporovat boj proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě, a sice 
prostřednictvím minimálních účelově 
vyčleněných přídělů. V závislosti na úrovni 
rozvoje podporovaných regionů by se měla 
omezit i volba a počet investičních priorit 
pro podporu z ESF.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby se zajistilo důkladnější 
monitorování a hodnocení výsledků 
dosažených na evropské úrovni 
prostřednictvím činností s podporou ESF, 
měl by být stanoven společný soubor 
ukazatelů pro výstupy a výsledky.

(8) Aby se zajistilo důkladnější 
monitorování a hodnocení výsledků 
dosažených na evropské úrovni 
prostřednictvím činností s podporou ESF, 
měl by být stanoven společný soubor 
transparentních a objektivních ukazatelů 
pro výstupy a výsledky.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Vzhledem k tomu, že má-li být 
zajištěna zaměstnanost a sociální 
soudržnost, je třeba zaujmout integrovaný 
a celostní přístup; ESF by měl podporovat 
vytváření partnerství fungujících napříč 
odvětvími a na územním základě a jejich 
programů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby provádění priorit 
financovaných z ESF přispělo k podpoře 
rovnosti žen a mužů v souladu s článkem 8 
Smlouvy. Z hodnocení vyplynulo, že 
zohlednění tohoto aspektu ve všech 
dimenzích programů je velmi důležité a 
zároveň je třeba zajistit, aby byla přijata 
konkrétní opatření na podporu rovnosti žen 
a mužů.

(10) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby provádění priorit 
financovaných z ESF přispělo k podpoře 
rovnosti žen a mužů v souladu s článkem 8 
Smlouvy. Z hodnocení vyplynulo, že 
zohlednění tohoto aspektu ve všech 
dimenzích programů, včetně jejich 
přípravy, provádění, sledování a 
hodnocení prováděných včas a důsledným 
způsobem, je velmi důležité a zároveň je 
třeba zajistit, aby byla přijata konkrétní 
opatření na podporu rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Vzhledem k tomu, že rozsah 
působnosti tohoto programu se částečně 
překrývá s programem pro sociální změny 
a inovace, je třeba zavést opatření, která 
zamezí dvojímu financování stejných 
činností a iniciativ. Jelikož se činnosti 
vykonávané ESF v rámci sdíleného řízení 
částečně překrývají s činnostmi programu 
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pro sociální změny a inovace, který je 
řízen přímo, je třeba zavést taková 
opatření, která nebudou zdvojovat či 
financovat činnost dvakrát v rámci 
odlišných způsobů řízení.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Je třeba využít součinnosti 
Evropského sociálního fondu, 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Fondu soudržnosti, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 
Evropského námořního a rybářského 
fondu. Kromě toho by Evropský sociální 
fond, Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci a víceletý program pro sociální 
změny a inovace měly být soudržně 
strukturovány, aby se zvýšila jejich 
vzájemná účinnost, zlepšila jejich 
koordinace a zamezilo se zdvojení 
financování.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se zjednodušilo používání ESF a 
snížilo riziko chybovosti, a s ohledem na 
zvláštní charakteristiky operací 
podporovaných z ESF je vhodné přijmout 
ustanovení, která doplní články 57 a 58 
nařízení (EU) č. […]. 

(16) Aby se zjednodušilo používání ESF a 
snížilo riziko chybovosti, a s ohledem na 
zvláštní charakteristiky operací 
podporovaných z ESF je vhodné přijmout 
ustanovení, která doplní články 57 a 58 
nařízení (EU) č. […]. Lepší vynakládání 
a kvalita výdajů by měly být hlavními 
zásadami pro dosahování cílů programu, 
přičemž musí být současně zajištěno 
optimální využívání finančních zdrojů. 
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Je důležité zajistit řádnou finanční 
správu vytvořeného programu a jeho 
provádění co nejefektivnějším 
a uživatelsky nejvstřícnějším způsobem 
a rovněž zaručit právní jistotu a 
dostupnost tohoto nástroje pro všechny 
subjekty, které jej využívají. Jelikož jsou 
činnosti ESF vykonávány v rámci 
sdíleného řízení, neměly by členské státy 
zavádět další pravidla, která příjemcům 
znesnadňují využívání fondů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Využívání paušálních částek a 
standardní stupnice jednotkových 
nákladů, které stanoví články 116 a 116a 
finančního nařízení, by mělo vést ke 
zjednodušení pro příjemce a snížit 
administrativní zátěž všech projektových 
partnerů ESF. Případné rozpočtové 
zůstatky paušálních částek si ponechá 
projektový partner.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Členské státy a regiony by měly být 
motivovány k využívání ESF 

(17) Členské státy a regiony by měly být 
motivovány k využívání ESF 
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prostřednictvím finančních nástrojů, aby 
podporovaly například studenty, tvorbu 
pracovních míst, mobilitu pracovníků, 
sociální začleňování a sociální podnikání.

prostřednictvím finančních nástrojů, aby 
podporovaly zaměstnatelnost, zejména 
mezi mladými lidmi, tvorbu pracovních 
míst, mobilitu pracovníků, sociální 
začleňování a sociální podnikání.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Komisi by měla být svěřena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, aby 
mohla vymezit standardní stupnici 
jednotkových nákladů a paušální částky a 
jejich maximální výši podle různých typů 
operací a vymezit zvláštní pravidla a 
podmínky pro záruky na úrovni politik. Je 
obzvláště důležité, aby Komise během 
přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit včasné a soustavné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(18) Komisi by měla být svěřena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, aby 
mohla v souladu s příslušnými 
ustanoveními finančního nařízení
standardní stupnici jednotkových nákladů a 
paušální částky a jejich maximální výši 
podle různých typů operací a vymezit 
zvláštní pravidla a podmínky pro záruky na 
úrovni politik. Je obzvláště důležité, aby 
Komise během přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit včasné a soustavné 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) ESF by měl přinášet skutečnou 
přidanou hodnotu politikám členských 
států, a proto by rozdělování finančních 
prostředků v rámci tohoto fondu nemělo 
být automaticky vázáno na jejich 
makroekonomické výsledky. 
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Odůvodnění

Uložení dalších sankcí by mohlo prohloubit problémy zemí, které se již potýkají 
s makroekonomickými potížemi. Rozpočet ESF by se proto neměl navyšovat, spíše by se měl 
zaměřit na pomoc členským státům při dosahování růstu a vytváření pracovních míst.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Z ESF by měli mít prospěch lidé, včetně 
znevýhodněných skupin, jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, lidé 
s zdravotním postižením, migranti, 
národnostní menšiny, marginalizovaná 
společenství a lidé, kteří čelí sociálnímu 
vyloučení. ESF musí rovněž podporovat 
podniky, systémy a struktury, aby se snáze 
přizpůsobily novým problémům a aby se 
podpořila řádná správa a provádění 
reforem, zejména v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a sociálních politik.

3. Z ESF by měli mít prospěch lidé, včetně 
znevýhodněných skupin, jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, mladí 
pracovníci, pracovníci s nízkou 
kvalifikací, lidé se zdravotním postižením, 
migranti, národnostní menšiny, 
marginalizovaná společenství a lidé, kteří 
čelí sociálnímu vyloučení. ESF musí 
rovněž podporovat podniky, systémy a 
struktury, aby se snáze přizpůsobily novým 
problémům a aby se podpořila řádná 
správa a provádění reforem, zejména 
v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a 
sociálních politik.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) přístupu k zaměstnání pro osoby 
hledající zaměstnání a neaktivní osoby, 
včetně místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a mobility pracovníků;

i) přístupu k zaměstnání a ke službám 
zaměstnanosti pro osoby hledající 
zaměstnání a neaktivní osoby, včetně 
místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a mobility pracovníků;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod vii (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viia) podpory zaměstnanosti osob 
znevýhodněných na pracovním trhu, 
především osob se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) odborného vzdělávání zaměřeného 
na klíčové dovednosti, především na 
podnikání a posílení zaměstnatelnosti;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) podpora sociálního začleňování a boj 
proti chudobě prostřednictvím:

(c) podpora aktivního sociálního 
začleňování a boj proti chudobě 
prostřednictvím:

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) aktivního začleňování; i) aktivního začleňování prostřednictvím:

– integrovaných přístupů aktivního 
začleňování, zejména usilujících o 
zlepšení pracovních příležitostí a
zaměřených na osoby v produktivním 
věku, které podporují celostní a 
individuální cesty k začlenění, kvalitu 
práce a sociální zapojení, včetně opatření 
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vedoucích k sociálnímu začlenění, 
začlenění do komunity a opětovnému 
začlenění, a které zajišťují přístup ke 
kvalitním službám a inkluzivním trhům 
práce;
- prosazování přístupu založeného na 
životním cyklu v zájmu poskytování 
integrované podpory zaměřené na 
snižování chudoby a sociálního vyloučení 
dětí a starších osob;

Pozměňovací návrh 27Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) integrace marginalizovaných 
společenství, jako jsou Romové;

ii) integrace marginalizovaných 
společenství;

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) zlepšování přístupu k dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám, 
včetně zdravotnictví a sociálních služeb 
obecného zájmu;

iv) zlepšování přístupu k dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám, 
včetně služeb zaměstnanosti, vzdělávání,
zdravotnictví a sociálních služeb obecného 
zájmu;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 c (vi)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. c (vi) strategií pro místní rozvoj s 
vedoucí úlohou komunit;

1. c (vi) strategií pro místní rozvoj s 
vedoucí úlohou komunit, jak stanoví 
článek 28 nařízení o společných 
ustanoveních; 
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy musí zajistit, aby strategie 
a činnosti vymezené v operačních 
programech byly provázány a zaměřeny na 
řešení problémů vymezených v národních 
programech reforem a v příslušných 
doporučeních Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy, aby přispěly k dosažení 
hlavních cílů strategie Evropa 2020 
týkajících se zaměstnanosti, vzdělávání a 
zmírňování chudoby.

1. Členské státy musí zajistit, aby strategie 
a činnosti vymezené v operačních 
programech byly provázány a zaměřeny na 
řešení problémů stanovených jejich 
regiony a orgány na nižší než státní 
úrovni a vymezených v národních 
programech reforem a v příslušných 
doporučeních Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy, aby přispěly k dosažení 
hlavních cílů strategie Evropa 2020 
týkajících se zaměstnanosti, vzdělávání a 
zmírňování chudoby a splnily cíl ESF 
uvedený v článku 2.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejméně 20 % celkových zdrojů ESF v 
každém členském státě musí být přiděleno 
na tematický cíl „podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě“ 
stanovený v čl. 9 odst. 9 nařízení (EU) č. 
[…].

2. Nejméně 20 % celkových zdrojů ESF 
v každém členském státě musí být 
přiděleno na tematický cíl „podpora 
aktivního sociálního začleňování a boj 
proti chudobě“ stanovený v čl. 9 odst. 9 
nařízení (EU) č. […].

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy musí usilovat o tematické 
zaměření na základě těchto podmínek:

3. Členské státy a regionální orgány musí 
usilovat o tematické zaměření na základě 
těchto podmínek:
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Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ustanovení týkající se tematického 
zaměření se nevztahují na prostředky 
přidělené v rámci konkrétní prioritní osy, 
které jsou vyčleněny výhradně na inovace 
či nadnárodní opatření.

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby se podpořila přiměřená účast 
nevládních organizací na činnostech 
podporovaných ESF a jejich přístup k nim, 
zejména v oblastech sociálního 
začleňování, rovnosti žen a mužů a 
rovných příležitostí, musí řídící orgány 
operačního programu v regionu podle 
definice v čl. 82 odst. 2 písm. a) nařízení 
(EU) č. […] nebo v členském státě 
způsobilém pro podporu z Fondu 
soudržnosti zajistit, aby byla ze zdrojů ESF 
přidělena odpovídající částka na činnosti 
spočívající ve vytváření kapacit pro 
nevládní organizace.

3. Aby se podpořila přiměřená účast 
nevládních organizací na činnostech 
podporovaných ESF a jejich přístup k nim, 
zejména v oblastech sociálního a 
společensko-kulturního začleňování, 
rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí, 
musí řídící orgány operačního programu v 
regionu podle definice v čl. 82 odst. 2 
písm. a) nařízení (EU) č. […] nebo v 
členském státě způsobilém pro podporu z 
Fondu soudržnosti zajistit, aby byla ze 
zdrojů ESF přidělena odpovídající částka 
na činnosti spočívající ve vytváření kapacit 
pro nevládní organizace.

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESF může podporovat strategie pro 
místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit 
podle článku 28 nařízení (EU) č. […], 
územní pakty a místní iniciativy na 
podporu zaměstnanosti, vzdělávání a 
sociálního začleňování a rovněž 
integrované územní investice podle článku 
99 nařízení (EU) č. […].

1. ESF podporuje strategie pro místní 
rozvoj s vedoucí úlohou komunit podle 
článku 28 nařízení (EU) č. […], územní 
pakty a místní iniciativy, jako jsou 
společensko-kulturní iniciativy, a 
iniciativy na podporu zaměstnanosti, 
včetně zaměstnanosti mladých osob,
vzdělávání a sociálního začleňování a 
rovněž integrované územní investice podle 
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článku 99 nařízení (EU) č. […].

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby ESF doplnil intervence EFRR podle 
článku 7 nařízení (EU) č. [o EFRR], může 
podporovat udržitelný rozvoj měst 
prostřednictvím strategií vymezujících 
integrované činnosti pro řešení 
ekonomických a sociálních problémů a 
problémů souvisejících s životním 
prostředím, které jsou uvedeny ve smlouvě 
o partnerství.

2. Aby ESF doplnil intervence EFRR podle 
článku 7 nařízení (EU) č. [o EFRR], může 
podporovat udržitelný rozvoj měst 
prostřednictvím strategií vymezujících 
integrované činnosti pro řešení 
ekonomických a sociálních problémů a 
problémů souvisejících s životním 
prostředím, které jsou uvedeny ve smlouvě 
o partnerství. Tyto intervence budou 
koordinovány mezi jednotlivými nástroji 
a programy, aby se zamezilo překrývání 
při financování.

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podle článku 32 nařízení (EU) č. […] 
může ESF podporovat činnosti a politiky 
spadající do jeho působnosti 
prostřednictvím finančních nástrojů, jako 
jsou programy sdílení rizika, kapitálové a 
dluhové nástroje, záruční fondy, podílové 
fondy a úvěrové fondy.

1. Podle článku 32 nařízení (EU) č. […] 
může ESF podporovat činnosti a politiky 
spadající do jeho působnosti 
prostřednictvím finančních nástrojů, jako 
jsou programy sdílení rizika, kapitálové a 
dluhové nástroje, záruční fondy, podílové 
fondy, úvěrové fondy a mikroúvěry a 
mikronástroje.

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ESF lze použít ke zlepšení přístupu na 
kapitálové trhy pro veřejné i soukromé 
subjekty na celostátní a regionální úrovni, 
které provádějí činnosti a politiky spadající 

ESF lze použít ke zlepšení přístupu na 
kapitálové trhy pro veřejné i soukromé 
subjekty na celostátní, regionální a místní
úrovni, které provádějí činnosti, zejména 
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do působnosti ESF a operační program 
prostřednictvím „záruk ESF na úrovni 
politik“, a to pod podmínkou schválení ze 
strany Komise.

mikroúvěry a mikronástroje, a politiky 
spadající do působnosti ESF a operační 
program prostřednictvím „záruk ESF na 
úrovni politik“, a to pod podmínkou 
schválení ze strany Komise.
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