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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1081/2006 zavádí rámec činnosti Evropského sociálního fondu (ESF), který stanoví, 
že financování bude zaměřeno na omezený počet cílů vytýčených ve strategii Evropa 2020. 
Tato strategie podporuje sedm stěžejních iniciativ, k nimž patří také Agenda pro nové 
dovednosti a pracovní místa, Mládež v pohybu, Evropská platforma pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení a Digitální agenda. 

V tomto rámci musí být znovu stanoveny a rozvinuty priority poskytování finančních 
prostředků. 

Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa zdůrazňuje prevenci předčasného ukončování 
školní docházky a nezbytnost nabídky ze strany členských států, pokud jde o alternativy 
odborné přípravy a školního učení. Zdůrazňuje také význam odborné přípravy a rozvoje 
dovedností, které zaručí lepší perspektivy zaměstnanosti během celého života, přičemž 
nutnost zaměřit ESF na tyto priority zdůrazňuje také zpráva EP 2011/2067(INI). 

„Mládež v pohybu“ se zaměřuje na snížení počtu žáků předčasně ukončujících školní 
docházku z 15 % na 10 % a zvýšení podílu nositelů vysokoškolského diplomu do roku 2020 
z 31 % na 40 %. Zdůrazňuje úroveň kvalifikace studentů a mladých lidí, kteří prodělávají 
odbornou přípravu. Zpráva EP 2010/2307(INI) doporučuje, aby ESF umožňoval financování 
průřezových opatření, která zahrnou několik dimenzí, jako je zaměstnanost, mobilita, sociální 
začleňování a kulturní akce.

Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení podporuje inovaci 
a sociální experiment v různých formách, jakých mohou nabývat v průběhu životního cyklu. 
Evropský parlament ve své zprávě 2011/2052(INI) doporučuje, aby ESF k této stěžejní 
iniciativě přispěl, a žádá Komisi, aby „posílila zapojení organizované občanské společnosti 
a všech příslušných zúčastněných stran (…) do vypracování evropské strategie“1. 

Cílem Digitální agendy je do roku 2015 o polovinu snížit nedostatek digitálních dovedností 
a schopností a agenda doporučuje zavést školení IKT pro dospělé. Agenda stanoví akční plán 
pro zvýšení gramotnosti a konkrétní školicí akce zaměřené na digitální dovednosti pro
skupiny, jimž hrozí riziko vyloučení.

Toto stanovisko hodlá zdůraznit nejvíce opomíjené aspekty ESF, jako je účast občanů, mladí 
lidé, kulturní dimenze, odborná příprava a sport.

Mladí lidé

Návrh nařízení zahrnuje snižování předčasného ukončování školní docházky a prosazování 
rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, základnímu a střednímu vzdělání a také 
význam boje proti nezaměstnanosti mladých lidí. Návrh proto musí zdůrazňovat, že je nutné 
zohledňovat obavy této generace, která se nachází uprostřed krize, a že je třeba jasně uvádět 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0370&language=FR#title1
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mladé lidi jako příjemce finančních prostředků a zároveň financovat činnosti podporující 
jejich účast ve společnosti.

Kulturní hlediska

Rada ve svých „Závěrech o kulturních a tvůrčích schopnostech a jejich úloze při vytváření 
intelektuálního kapitálu Evropy“ vyzývá členské státy, aby „uznaly přínos kulturních 
a tvůrčích schopností jako základu udržitelných pracovních míst a sociálních inovací, aby 
byly plně využívány možnosti nabízené (…) Evropským sociálním fondem“1. 
V témže roce Evropský parlament ve svém usnesení o uvolnění potenciálu kulturních 
a tvůrčích odvětví „vyzývá Komisi, aby podporovala společný výzkum a partnerské programy 
kulturních a tvůrčích odvětví a odvětví vzdělávání a odborné přípravy a také celoživotního 
vzdělávání, aby tak občané získali tvůrčí a mezikulturní dovednosti, aby se usnadnilo 
používání nových tvůrčích technik a nástrojů v oblasti vzdělávání, aby bylo posíleno 
celoživotní učení a odborné vzdělávání zejména skrze Evropský sociální fond, jelikož se 
jedná o oblast, která se z hlediska technologií výrazně proměňuje“. 

V rámci současné politiky soudržnosti se však přínos kultury k místnímu a regionálnímu 
rozvoji uvádí pouze v souvislosti s kulturním dědictvím a cestovním ruchem. Ani návrh 
Komise týkající se strukturálních fondů na období 2014–2020 se o kultuře obšírněji 
nezmiňuje.
Přitom je kultura bytostně spojena s otázkami vzdělávání, sociálního začleňování a inovací, 
a tudíž se strategií EU 2020. Kultura mnohostranně přispívá ke vzdělávání a učení 
prostřednictvím rozvíjení dovedností a znalostí, k hospodářskému rozvoji díky kulturním 
a tvůrčím odvětvím a k sociálnímu začleňování díky jejímu preventivnímu působení směrem 
k marginalizovaným společenstvím, proto by měly projekty s kulturním zaměřením mít 
v navrhovaných opatřeních své místo.

Sport

Evropský sociální fond by měl věnovat určité místo sportu jakožto nástroji, který podporuje 
sociální začleňování, integraci a rovné příležitosti. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

                                               
1 Závěry Rady o kulturních a tvůrčích schopnostech a jejich úloze při vytváření intelektuálního kapitálu Evropy 
(Úř. věst. C 372, 20.12.2011, s. 19.).
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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 
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.

(4) 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 
nezaměstnanosti zasahující zejména mladé 
lidi a zranitelné sociální skupiny. Cílem 
ESF by měla být podpora zaměstnanosti a 
mobility pracovníků, investice do 
vzdělávání, dovedností a celoživotního 
učení, podpora a podněcování podnikání, 
zejména mezi mladými lidmi, 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.

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Za účelem posílení hospodářského 
růstu a zvýšení počtu pracovních 
příležitostí by se kromě těchto priorit v 
méně rozvinutých regionech a členských 
státech měla zlepšit výkonnost veřejné 
správy a posílit institucionální kapacita 
zúčastněných stran, které provádějí politiky 
zaměstnanosti a vzdělávání a sociální 
politiky.

(5) Za účelem posílení hospodářského 
růstu, účasti občanů a zvýšení počtu
pracovních příležitostí pro všechny by se 
kromě těchto priorit v méně rozvinutých 
regionech a členských státech měla zlepšit 
výkonnost veřejné správy, včetně 
elektronické správy, a posílit 
institucionální kapacita zúčastněných stran, 
které provádějí politiky zaměstnanosti 
a vzdělávání a sociální politiky.
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Pozměňovací návrh 3
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 
z různých oblastí politik.

(6) Zároveň je nezbytné podpořit trvalý 
vývoj a konkurenceschopnost evropských 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, včetně kulturních a tvůrčích 
podniků, a zajistit, aby lidé s pomocí 
vhodných dovedností získaných díky 
celoživotnímu učení dokázali čelit 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 zahrnout přínos kulturních a 
tvůrčích dovedností podporujících přístup 
k důstojné práci a podporovat přechod 
pracovníků 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 z různých 
oblastí politik.

Pozměňovací návrh 4

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 

(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, a měl by se zaměřit 
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rozvoje podporovaných regionů by se měla 
omezit i volba a počet investičních priorit 
pro podporu z ESF.

na snižování sociálních rozdílů. 
V závislosti na úrovni rozvoje 
podporovaných regionů by se měla omezit 
i volba a počet investičních priorit pro 
podporu z ESF.

Pozměňovací návrh 5

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 
ukazatelů pro výstupy a výsledky, který 
zohlední kvalitativní aspekty, jako je 
trvalý charakter podporovaných projektů 
a přínosy v oblasti tvorby pracovních míst 
nebo integrace.

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Účinné a efektivní provádění činností 
podporovaných z ESF závisí na řádné 
správě věcí veřejných a na partnerství mezi 
všemi příslušnými územními 
a socioekonomickými činiteli, zejména 
sociálními partnery a nevládními 
organizacemi. Proto je nutné, aby členské 
státy podporovaly účast sociálních partnerů 
a nevládních organizací na provádění ESF.

(9) Účinné a efektivní provádění činností 
podporovaných z ESF závisí na řádné 
správě věcí veřejných a na partnerství mezi 
všemi příslušnými územními 
a socioekonomickými činiteli, zejména 
sociálními partnery, místními orgány a 
nevládními organizacemi. Proto je nutné, 
aby členské státy podporovaly aktivní
účast sociálních partnerů, místních orgánů
a nevládních organizací na provádění ESF.

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Podpora sociálních inovací je zásadní 
pro tvorbu politik, které budou lépe 
reagovat na sociální změny, a podpory by 
se mělo dostat i inovativním sociálním 
podnikům. Pro účinnost takových politik 
má zásadní význam zkoušení a hodnocení 
inovativních řešení před jejich rozšířením, 
a proto si zaslouží zvláštní podporu z ESF.

(12) Podpora sociálních inovací 
povzbuzováním a podporou inovativních 
sociálních a kulturních podniků, které 
vzhledem ke své povaze a svému 
potenciálu, pokud jde o udržitelnou 
zaměstnanost, přispívají k sociálnímu 
a hospodářskému rozvoji. Pro zlepšení 
účinnosti takových politik je prvořadé
zkoušení a hodnocení inovativních řešení, 
a proto si zaslouží zvláštní podporu z ESF.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) K provádění strategie Evropa 2020 a 
dosažení jejích hlavních cílů je nezbytná 
mobilizace zúčastněných stran na 
regionální a místní úrovni. Lze použít a 
podporovat územní pakty, místní iniciativy 
pro zaměstnanost a sociální začleňování, 
strategie místního rozvoje s vedoucí úlohou 
komunit a strategie udržitelného rozvoje 
měst, aby se do realizace programů 
aktivněji zapojily regionální a místní 
orgány, města, sociální partneři a nevládní 
organizace.

(14) K provádění strategie Evropa 2020 a 
dosažení jejích hlavních cílů je nezbytná 
mobilizace zúčastněných stran na 
regionální a místní úrovni. Lze použít a 
podporovat územní pakty, místní iniciativy 
pro zaměstnanost a sociální začleňování, 
účast občanů, strategie místního rozvoje 
s vedoucí úlohou komunit a strategie 
udržitelného rozvoje měst, aby se do 
realizace programů aktivněji zapojily 
regionální a místní orgány, města, sociální 
partneři a nevládní organizace.

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za tímto účelem podporuje členské státy 
při dosahování priorit a hlavních cílů 
strategie Evropa 2020 pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění. ESF 
musí podporovat tvorbu a provádění politik 
a činností s přihlédnutím k integrovaným 
hlavním směrům hospodářských politik a 
politik zaměstnanosti členských států a 
k doporučením Rady k národním 
programům reforem.

2. Za tímto účelem také podporuje členské 
státy při dosahování priorit a hlavních cílů 
strategie Evropa 2020 pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění, 
s cílem zajistit lepší sociální soudržnost. 
ESF musí podporovat tvorbu a provádění 
politik a činností s přihlédnutím 
k integrovaným hlavním směrům 
hospodářských politik a politik 
zaměstnanosti členských států a 
k doporučením Rady k národním 
programům reforem.

Pozměňovací návrh 11
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, lidé 
s zdravotním postižením, migranti, mladí 
lidé, děti, národnostní menšiny, 
marginalizovaná společenství a skupiny 
ohrožené sociálním vyloučením nebo 
které čelí sociálnímu vyloučení. ESF musí 
rovněž podporovat organizace, systémy a 
struktury, aby se snáze přizpůsobily novým 
problémům a aby se podpořila řádná 
správa a provádění reforem, zejména 
v sociokulturní a kulturní oblasti, v oblasti 
zaměstnanosti, vzdělávání, odborné 
přípravy, sociálních politik a sportu.
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Pozměňovací návrh 12
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 důstojné práci pro osoby 
hledající zaměstnání a neaktivní osoby, 
včetně místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti, poradenství, mobility, 
rekvalifikací a získávání dovedností;

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) samostatné výdělečné činnosti, 
podnikání a zakládání podniků;

iii) samostatné výdělečné činnosti, 
podnikání a tvořivost, trvalý vývoj a převod 
podniků, zejména u mikropodniků 
a malých podniků;

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) aktivního a zdravého stárnutí; vi) aktivního a zdravého stárnutí, zejména 
díky sportu;

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) investice do vzdělávání, dovedností a 
celoživotního učení prostřednictvím:

(b) investice do vzdělávání, odborného 
a učňovského vzdělávání, dovedností, 
kvalifikací a celoživotního učení 
prostřednictvím:
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Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) omezování předčasného ukončování 
školní docházky a podpory rovného 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání;

i) omezování předčasného ukončování 
školní docházky a podpory rovného 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
a odbornému vzdělávání;

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zlepšování kvality, účinnosti a 
otevřenosti terciárního a rovnocenného
vzdělávání, aby se zvýšila účast a úrovně 
dosaženého vzdělání;

ii) zlepšování kvality, účinnosti a 
otevřenosti terciárního vzdělávání 
a profesionálních zařízení pro odbornou 
přípravu, aby se zvýšila účast a úrovně 
dosaženého vzdělání;

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zlepšování přístupu k celoživotnímu 
učení, zdokonalování dovedností a 
schopností pracovníků a zvyšování 
významu systémů vzdělávání a odborné 
přípravy pro trh práce;

iii) zlepšování přístupu mladých lidí 
k celoživotnímu učení a mobilitě ve 
vzdělávání, zdokonalování dovedností, 
znalostí, kvalifikací a schopností 
pracovníků a zvyšování významu systémů 
vzdělávání a odborné přípravy pro trh 
práce;

Pozměňovací návrh 19

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

iiia) podpora propagace kulturních 
příležitostí a činností, např. 
prostřednictvím odborné přípravy 
v kulturní, umělecké a tvůrčí oblasti;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) podpory sociální ekonomiky a 
sociálních podniků;

v) podpory sociální ekonomiky a 
sociálních a kulturních podniků;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c – bod vi a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) podpory kreativity a inovace 
prostřednictvím podpory mikropodniků 
a malých a středních podniků v hlavních 
odvětvích, včetně kulturního a tvůrčího 
odvětví, a některých nevládních 
a družstevních organizací;

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(vib) podpory kulturních produktů 
a širšího přístupu ke kulturním a tvůrčím 
příležitostem; 
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Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) vytváření kapacit v případě 
zúčastněných stran, které provádějí politiky 
zaměstnanosti a vzdělávání a sociální 
politiky a odvětvové a územní pakty za 
účelem podnícení reforem na celostátní, 
regionální a místní úrovni.

ii) vytváření kapacit v případě 
zúčastněných stran, zejména partnerů 
uvedených v článku 5 nařízení (EU) 
č. [...], které provádějí sociální a kulturní 
politiky pro mladé lidi, politiky 
zaměstnanosti, vzdělávání, celoživotního 
učení, sociální politiky a odvětvové a 
územní pakty za účelem podnícení reforem 
na celostátní, regionální a místní úrovni.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zvyšování dostupnosti, využívání a 
kvality informačních a komunikačních 
technologií prostřednictvím rozvíjení 
počítačové gramotnosti, investic do 
začleňování občanů do informační 
společnosti (e-inclusion), elektronických 
dovedností a souvisejících podnikatelských 
dovedností;

(b) zvyšování dostupnosti, využívání a 
kvality informačních a komunikačních 
technologií prostřednictvím rozvíjení 
počítačové gramotnosti, investic do 
začleňování občanů do informační 
společnosti (e-inclusion), elektronických 
dovedností a souvisejících podnikatelských 
dovedností, včetně investic do aplikací, 
které mají podporovat hmotné a nehmotné 
kulturní dědictví a kulturní turistiku 
a umožnit jejich lepší využívání;

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) podpory výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací prostřednictvím 
postgraduálního studia, odborné přípravy 
výzkumných pracovníků, vytváření sítí a 
partnerství mezi vysokoškolskými 

(c) podpory výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací prostřednictvím 
postgraduálního studia a podnikatelských 
dovedností, odborné přípravy výzkumných 
pracovníků, rozvoje inovačních sítí 
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institucemi, výzkumnými 
a technologickými středisky a podniky;

například v kulturním a tvůrčím odvětví, 
vytváření sítí a partnerství mezi 
vysokoškolskými institucemi, výzkumnými 
a technologickými středisky a podniky;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) zvyšování konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků tím, že se 
podpoří přizpůsobivost podniků a 
pracovníků a zvýší se investice do lidského 
kapitálu.

(d) zlepšování podmínek pro udržitelný 
rozvoj a konkurenceschopnost 
mikropodniků a malých a středních 
podniků tím, že se podpoří přizpůsobivost 
podniků, vedoucích představitelů podniků
a pracovníků a zvýší se investice do 
lidského kapitálu, včetně odborné přípravy 
pro mladé lidi a učňovského vzdělávání.

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společné ukazatele stanovené v příloze 
tohoto nařízení a zvláštní ukazatele pro 
jednotlivé programy se použijí v souladu 
s čl. 24 odst. 3 a čl. 87 odst. 2 písm. b) 
bodem ii) nařízení (EU) č. […]. Všechny 
ukazatele musí být vyjádřeny v absolutních 
číslech.

1. Společné ukazatele stanovené v příloze 
tohoto nařízení a zvláštní ukazatele pro 
jednotlivé programy se použijí v souladu 
s čl. 24 odst. 3 a čl. 87 odst. 2 písm. b) 
bodem ii) nařízení (EU) č. […]. Všechny 
ukazatele musí být vyjádřeny v absolutních 
číslech a zohledňují kvalitativní faktory.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zapojení sociálních partnerů a ostatních 
zúčastněných stran, zejména nevládních 

1. Zapojení sociálních partnerů a ostatních 
zúčastněných stran, zejména nevládních 
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organizací, do provádění operačních 
programů, jak je uvedeno v článku 5 
nařízení (EU) č. […], může mít formu 
globálních grantů podle definice v čl. 113 
odst. 7 nařízení (EU) č. […]. V takovém 
případě musí být v operačním programu 
označena ta část programu, které se 
globální grant týká, včetně příslušného 
orientačního finančního přídělu z každé 
prioritní osy.

organizací a sociální ekonomiky, do 
provádění operačních programů, jak je 
uvedeno v článku 5 nařízení (EU) č. […], 
může mít formu globálních grantů podle 
definice v čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 
[…]. V takovém případě musí být v 
operačním programu označena ta část 
programu, které se globální grant týká, 
včetně příslušného orientačního finančního 
přídělu z každé prioritní osy.

Pozměňovací návrh 29
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 aktivní účast 
nevládních organizací na činnostech 
podporovaných ESF a jejich náležitý 
přístup k nim, zejména v oblastech 
sociálního a 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 30

Návrh nařízení
Článek 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise musí podporovat 
rovnost žen a mužů prostřednictvím 
zohledňování rovnosti pohlaví podle 
článku 7 nařízení (EU) č. […] a zvláštních 
cílených opatření uvedených v čl. 3 odst. 1 
písm. a) bodě iv), zejména za účelem 
zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a 

Členské státy a Komise musí podporovat 
rovnost žen a mužů prostřednictvím 
zohledňování rovnosti pohlaví podle 
článku 7 nařízení (EU) č. […] a zvláštních 
cílených opatření uvedených v čl. 3 odst. 1 
písm. a) bodě iv), zejména za účelem 
zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a 
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udržitelného postupu žen v zaměstnání, 
snížení segregace podle pohlaví na trhu 
práce, boje proti genderovým stereotypům 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 
a podpory sladění pracovního a 
soukromého života mužů i žen.

udržitelného postupu žen v zaměstnání 
a podnikání, snížení segregace podle 
pohlaví na trhu práce, boje proti 
genderovým stereotypům v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy a podpory 
sladění pracovního a soukromého života 
mužů i žen.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Článek 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise musí podporovat 
rovné příležitosti pro všechny, včetně 
přístupu pro osoby se zdravotním 
postižením prostřednictvím prosazování 
zásady nediskriminace podle článku 7 
nařízení (EU) č. […] a prostřednictvím 
zvláštních opatření v rámci investičních 
priorit vymezených v článku 3, a zejména 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) bodě iii). Taková 
opatření musí být zaměřena na osoby, jimž 
hrozí riziko diskriminace, a osoby se 
zdravotním postižením, aby se zvýšila 
jejich účast na trhu práce, zlepšilo jejich 
sociální začlenění, snížily nerovnosti, 
pokud jde o úroveň dosaženého vzdělání a 
zdravotní stav, a zjednodušil přechod 
z péče v institucionálním prostředí na 
komunitní péči.

Členské státy a Komise musí podporovat 
rovné příležitosti pro všechny, včetně 
přístupu pro osoby se zdravotním 
postižením prostřednictvím prosazování 
zásady nediskriminace podle článku 7 
nařízení (EU) č. […] a prostřednictvím 
zvláštních opatření v rámci investičních 
priorit vymezených v článku 3, a zejména 
v čl. 3 odst. 1 písm. c) bodě iii). Taková 
opatření musí být zaměřena na osoby, jimž 
hrozí riziko diskriminace, a osoby se 
zdravotním postižením, aby se zvýšila 
jejich účast na trhu práce, zlepšilo jejich 
sociální začlenění, snížily nerovnosti, 
pokud jde o vzdělávání, přístup ke kultuře,
úroveň dosaženého vzdělání a zdravotní 
stav, a zjednodušil přechod z péče 
v institucionálním prostředí na komunitní 
péči.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy musí určit témata pro 
sociální inovace, která odpovídají 
konkrétním potřebám v jejich operačních 
programech.

2. Členské státy musí určit témata pro 
sociální inovace, která odpovídají 
konkrétním potřebám v jejich operačních 
programech, včetně témat souvisejících 
s mládeží a s kulturou.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise musí usnadnit vytváření kapacit 
pro sociální inovace, zejména podporou 
vzájemného učení, zřizováním sítí a 
šířením osvědčených postupů a 
metodologií.

3. Komise musí usnadnit vytváření kapacit 
pro sociální a kulturní inovace, zejména 
podporou vzájemného učení, zřizováním 
sítí a šířením osvědčených postupů a 
metodologií.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy musí podporovat 
nadnárodní spolupráci, aby propagovaly 
vzájemné učení, a tím zvyšovaly účinnost 
politik podporovaných z ESF. Nadnárodní 
spolupráce musí zahrnovat partnery 
alespoň ze dvou členských států.

1. Členské státy musí podporovat 
nadnárodní spolupráci, aby propagovaly 
mezikulturní dialog a vzájemné učení, 
a tím zvyšovaly účinnost politik 
podporovaných z ESF. Nadnárodní 
spolupráce musí zahrnovat partnery 
alespoň ze dvou členských států.

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 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, 
začleňování, účasti občanů, mladých lidí 
a sportu a rovněž integrované územní 
investice podle článku 99 nařízení (EU) 
č. […].
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Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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