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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde a o zrušení 
nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 je vytvorenie rámca pre činnosť Európskeho sociálneho 
fondu (ESF), v ktorom sa stanovuje, že financovanie sa sústredí na obmedzený počet cieľov 
spojených so stratégiou Európa 2020. Táto stratégia podporuje sedem hlavných iniciatív, 
medzi ktoré patrí iniciatíva Nové zručnosti a pracovné miesta, Mládež v pohybe, Európska 
platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a Digitálna agenda. 

Toto je rámec, v ktorom by sa mali stanoviť a uplatňovať priority pri prideľovaní 
rozpočtových prostriedkov.

V stratégii pre nové zručnosti a pracovné miesta sa kladie dôraz na predchádzanie 
predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a na potrebu členských štátov ponúkať 
alternatívy odbornej prípravy a učňovského vzdelávania. Zdôrazňuje sa v nej aj význam 
odbornej prípravy a rozvoja spôsobilostí zaručujúcich lepšie vyhliadky na prácu počas celého 
života.V správe EP 2011/2067 (INI) sa zdôrazňuje potreba využívania zdrojov v týchto 
prioritných oblastiach. 

Iniciatíva Mládež v pohybe sa zameriava na zníženie predčasného ukončenia školskej 
dochádzky z 15 % na 10 % a na percentuálne zvýšenie počtu držiteľov vysokoškolského 
diplomu z 31 % na 40 % v roku 2012. Kladie sa v nej dôraz na úroveň kvalifikácie študentov, 
ako aj mladých ľudí v rámci odbornej prípravy. V správe EP 2010/2307(INI) sa odporúča, 
aby ESF povolil financovanie prierezových opatrení zahrňujúcich viaceré rozmery, ako sú 
zamestnanosť, mobilita, sociálne začleňovanie a kultúrne činnosti.

Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu podporuje inováciu a sociálne 
testovanie v rôznych formách, v ktorých sa môžu prejavovať počas celého života. Európsky 
parlament vo svojej správe 2011/2052(INI) odporúča, aby sa ESF podieľal na tejto hlavnej 
iniciatíve a vyzýva Komisiu, „aby posilnila začlenenie organizovanej občianskej spoločnosti a 
[...] zainteresovaných strán (...) do prípravy európskej stratégie“1. 

Cieľom digitálnej agendy je znížiť o polovicu nedostatok zručností a digitálnych spôsobilostí 
do roku 2015, pričom sa v nej odporúča zavedenie odbornej prípravy v oblasti informačných 
a komunikačných technológií pre dospelých. V jej rámci sa plánuje naštartovanie projektov v 
oblasti digitálnej gramotnosti a osobitné akcie v oblasti odbornej prípravy pre skupiny, 
ktorým hrozí vylúčenie.

Cieľom tohto stanoviska je zdôrazniť najmenej zvýrazňované aspekty ESF, ako sú účasť 
občanov, mladí ľudia, kultúrna dimenzia, odborná príprava a šport.

Mladí ľudia

Do návrhu nariadenia je zahrnuté zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky 
a podpora rovnakého prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0370&language=EN#title1
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vzdelávaniu, ako aj význam boja proti nezamestnanosti mladých ľudí. V tomto návrhu treba 
teda trvať na zohľadnení obáv tejto generácie, ktorá sa nachádza uprostred krízy, a uviesť ju 
ako príjemcu financovania, pričom je potrebné financovať činnosti, ktoré podporujú jej účasť 
na živote spoločnosti.

Kultúrne aspekty

Rada vo svojich „záveroch o kultúrnych a tvorivých kompetenciách a ich úlohe pri budovaní 
intelektuálneho kapitálu Európy“ vyzýva členské štáty, aby „uznali prínos kultúrnych a 
tvorivých kompetencií ako základu pre udržateľné pracovné miesta a sociálnu inováciu s 
cieľom plne využiť možnosti, ktoré ponúka (...) ESF“1. 
V tom istom roku Európsky parlament vo svojom uznesení o uvoľnení potenciálu kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu „žiada Komisiu, aby podporovala spoločný výskum a spoločné 
partnerské programy kultúrneho a kreatívneho priemyslu a odvetvia vzdelávania, odbornej 
prípravy, ako aj sústavného vzdelávania s cieľom umožniť občanovi získať kreatívne a 
medzikultúrne zručnosti, uľahčiť uplatňovanie nových kreatívnych techník a nástrojov 
v oblasti učňovského vzdelávania a podporovať celoživotné vzdelávanie najmä 
prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v súlade s tempom technologického vývoja v 
tejto oblasti“. 

V rámci súčasnej politiky súdržnosti je prínos kultúry k miestnemu a regionálnemu rozvoju 
prítomný iba v oblasti kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu. Návrh Komisie 
o štrukturálnych fondoch 2014 – 2020 sa nezaoberá kultúrou v širšom meradle.
Kultúra je však neoddeliteľne spojená s otázkami vzdelávania, sociálneho začleňovania 
a inovácie, a tým so stratégiou Európa 2020. Mnohotvárny prínos kultúry k vzdelávaniu 
a odbornej príprave prostredníctvom rozvoja zručností a praktických alebo odborných 
znalostí, k hospodárskemu rozvoju vďaka kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu a k 
sociálnemu začleňovaniu vďaka preventívnej činnosti, pokiaľ ide o marginalizované 
komunity, je dôvodom k tomu, aby projekty s výrazne kultúrnym zameraním našli svoje 
miesto v pripravovaných opatreniach.

Šport

V ESF by malo byť miesto pre šport ako nástroj, ktorý podporuje sociálne začleňovanie, 
integráciu a rovnosť príležitostí.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

                                               
1 Závery Rady o kultúrnych a tvorivých kompetenciách a ich úlohe pri budovaní intelektuálneho 
kapitálu Európy (Ú. v. EÚ C 372, 20.12.2011, s. 19.).
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Európska únia je konfrontovaná so 
štrukturálnymi výzvami, ktoré sú 
dôsledkom hospodárskej globalizácie, 
technických zmien a starnúcej pracovnej 
sily, ako aj narastajúceho nedostatku 
zručností a pracovných miest v niektorých 
sektoroch a regiónoch. S nimi sa spája 
súčasná hospodárska a finančná kríza, 
ktorej výsledkom je zvýšená miera 
nezamestnanosti, ktorá zasiahla najmä 
mladých ľudí a iné zraniteľné skupiny, ako 
sú migranti. ESF by sa mal zamerať na 
podporu zamestnanosti a pracovnej 
mobility, na investície do vzdelania, 
zručností a celoživotného vzdelávania, ako 
aj na podporu sociálneho začlenenia a boj 
proti chudobe. Pri podpore lepšieho 
fungovania pracovných trhov pomocou 
zlepšenia prechodnej geografickej mobility 
pracovníkov by mal ESF predovšetkým 
podporiť Európske služby zamestnanosti 
(sieť EURES), pokiaľ ide o výber 
pracovníkov a služby súvisiace s náležitou 
informovanosťou, poradenstvom 
a usmernením na vnútroštátnej i na 
cezhraničnej úrovni.

(4) Únia je konfrontovaná so 
štrukturálnymi výzvami, ktoré sú 
dôsledkom hospodárskej globalizácie, 
technických zmien a starnúcej pracovnej 
sily, ako aj narastajúceho nedostatku 
zručností a pracovných miest v niektorých 
sektoroch a regiónoch. S nimi sa spája 
súčasná hospodárska a finančná kríza, 
ktorej výsledkom je zvýšená miera 
nezamestnanosti, ktorá zasiahla najmä 
mladých ľudí a zraniteľné sociálne 
skupiny. ESF by sa mal zamerať na 
podporu zamestnanosti a pracovnej 
mobility, na investície do vzdelania, 
zručností a celoživotného vzdelávania, 
na podporu a propagovanie podnikania, 
najmä medzi mladými ľuďmi, ako aj na 
podporu sociálneho začlenenia a boj proti 
chudobe. Pri podpore lepšieho fungovania 
pracovných trhov pomocou zlepšenia 
prechodnej geografickej mobility 
pracovníkov by mal ESF predovšetkým 
podporiť Európske služby zamestnanosti 
(sieť EURES), pokiaľ ide o výber 
pracovníkov a služby súvisiace s náležitou 
informovanosťou, poradenstvom 
a usmernením na vnútroštátnej i na 
cezhraničnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Okrem týchto priorít by sa v záujme 
hospodárskeho rastu a pracovných 
príležitostí vhodné zlepšiť v menej 
rozvinutých regiónoch a členských štátoch 
mala zvýšiť efektivita verejnej správy 
a mali by sa posilniť inštitucionálne 
kapacity zúčastnených strán, ktoré 
poskytujú zamestnanie, vzdelanie 
a sociálne politiky.

(5) Okrem týchto priorít je v záujme 
hospodárskeho rastu, účasti občanov
a pracovných príležitostí pre všetkých
vhodné zlepšiť v menej rozvinutých 
regiónoch a členských štátoch efektivitu 
verejnej správy vrátane elektronickej 
správy a posilniť inštitucionálne kapacity 
zúčastnených strán, ktoré uplatňujú 
politiky v sociálnej oblasti, v oblasti 
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zamestnanosti a vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Zároveň je mimoriadne dôležité 
podporiť rozvoj a konkurencieschopnosť 
malých a stredných podnikov, ako aj 
zabezpečiť, aby sa ľudia pomocou 
získavania vhodných zručností a vďaka 
príležitostiam celoživotného vzdelávania 
dokázali prispôsobiť novým výzvam, ako 
je prechod k znalostnej ekonomike, 
digitálnej agende a prechod na 
nízkouhlíkové a energeticky účinné 
hospodárstvo. ESF by mal v duchu svojich 
hlavných tematických cieľov prispievať 
k riešeniu týchto úloh. V tejto súvislosti by 
mal ESF podporovať prechod pracovnej 
sily k ekologickejším zručnostiam 
a pracovným miestam, najmä v sektoroch 
účinného využívania energie, obnoviteľnej 
energie a trvalo udržateľnej dopravy, a to 
s prihliadnutím na zámer Únie zvýšiť 
podiel rozpočtu EÚ, ktorý je spojený so 
začlenením problematiky klímy do 
ostatných oblastí politík, na minimálne 
20 % spolu s príspevkami z ostatných 
oblastí politík.

(6) Zároveň je mimoriadne dôležité 
podporiť prebiehajúci rozvoj 
a konkurencieschopnosť mikropodnikov
a malých a stredných podnikov vrátane 
kultúrnych a kreatívnych podnikov, ako aj 
zabezpečiť, aby ľudia pomocou získavania 
vhodných zručností a vďaka príležitostiam 
celoživotného vzdelávania dokázali 
zvládať nové výzvy, ako je prechod k 
znalostnej ekonomike, digitálnej agende a 
prechod na nízkouhlíkové a energeticky 
účinné hospodárstvo. ESF by mal v duchu 
svojich hlavných tematických cieľov 
prispievať k riešeniu týchto úloh. V tejto 
súvislosti by mal ESF uznať prínos 
kultúrnych a kreatívnych zručností 
podporujúcich prístup k dôstojnej práci a
podporovať prechod pracovníkov 
k ekologickejším zručnostiam a pracovným 
miestam, najmä v sektoroch účinného 
využívania energie, obnoviteľnej energie 
a trvalo udržateľnej dopravy, a to 
s prihliadnutím na zámer Únie zvýšiť 
podiel rozpočtu EÚ, ktorý je spojený so 
začlenením problematiky klímy do 
ostatných oblastí politík, na minimálne 
20 % spolu s príspevkami z ostatných 
oblastí činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) ESF by mal prispieť k napĺňaniu cieľov 
stratégie Európa 2020 tým, že zabezpečí 

(7) ESF by mal prispieť k napĺňaniu cieľov 
stratégie Európa 2020 tým, že zabezpečí 
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väčšiu podporu prioritám Európskej únie. 
ESF by mal predovšetkým vo väčšej miere 
podporiť boj proti sociálnemu vylúčeniu 
a chudobe, a to minimálnym účelovým 
viazaním vyčlenených zdrojov. Výber 
a počet investičných priorít, ktoré ESF 
podporí, by mali byť tiež obmedzené v 
závislosti od stupňa vývoja daných 
regiónov.

väčšiu podporu prioritám Európskej únie. 
ESF by mal predovšetkým vo väčšej miere 
podporiť boj proti sociálnemu vylúčeniu 
a chudobe, a to minimálnym účelovým 
viazaním vyčlenených zdrojov, a mal by sa 
zamerať na zníženie sociálnych rozdielov 
a chudoby. Výber a počet investičných 
priorít, ktoré ESF podporí, by mali byť tiež 
obmedzené v závislosti od stupňa vývoja 
daných regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) S cieľom zabezpečiť dôslednejšie 
monitorovanie a lepšie posúdenie 
výsledkov dosiahnutých na európskej 
úrovni pomocou opatrení, ktoré ESF 
podporuje, by sa mal zaviesť spoločný 
súbor výstupných a výsledných 
ukazovateľov.

(8) S cieľom zabezpečiť dôslednejšie 
monitorovanie a lepšie posúdenie 
výsledkov dosiahnutých na európskej 
úrovni pomocou opatrení, ktoré ESF 
podporuje, by sa mal zaviesť spoločný 
súbor výstupných a výsledných 
ukazovateľov, ktoré zohľadnia 
kvalitatívne hľadiská, ako sú priebežný 
charakter financovaných projektov 
a prínosy z hľadiska tvorby pracovných 
miest alebo integrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Efektívne a účinné vykonávanie 
opatrení podporovaných ESF závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi všetkými 
príslušnými územnými a sociálno-
ekonomickými činiteľmi, najmä 
sociálnymi partnermi a mimovládnymi 
organizáciami. Preto je potrebné, aby 
členské štáty podporili účasť sociálnych 
partnerov a mimovládnych organizácií pri 
implementácii ESF.

(9) Efektívne a účinné vykonávanie 
opatrení podporovaných ESF závisí od 
dobrej správy a partnerstva medzi všetkými 
príslušnými územnými a sociálno-
ekonomickými činiteľmi, najmä 
sociálnymi partnermi, miestnymi orgánmi
a mimovládnymi organizáciami. Preto je 
potrebné, aby členské štáty podporili 
aktívnu účasť sociálnych partnerov, 
miestnych orgánov a mimovládnych 
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organizácií pri implementácii ESF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Podpora sociálnych inovácií je 
kľúčovým prvkom pri vytváraní politík 
vo vyššej miere reagujúcich na sociálnu 
zmenu a pri odpore inovačných sociálnych 
podnikov. Pre zlepšenie efektívnosti 
politík je praktické najmä testovanie 
a hodnotenie inovačných riešení predtým, 
ako sa zvýši miera ich využívania, čím je 
opodstatnená aj špecifická podpora zo 
strany ESF.

(12) Podpora sociálnych inovácií 
motivovaním a podporovaním inovačných 
sociálnych a kultúrnych podnikov 
vzhľadom na ich skutočnú povahu a ich 
potenciál v oblasti udržateľnej 
zamestnanosti prispieva k sociálnemu 
a hospodárskemu rozvoju. Pokiaľ ide o 
zlepšenie efektívnosti politík, je zásadné
najmä testovanie a hodnotenie inovačných 
riešení, čím je teda opodstatnená aj 
špecifická podpora zo strany ESF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Na splnenie hlavných cieľov stratégie 
Európa 2020 je potrebná mobilizácia 
regionálnych a miestnych zúčastnených 
strán. V záujme aktívnejšie zapojiť 
regionálne a miestne orgány, mestá, 
sociálnych partnerov a mimovládne 
organizácie do vykonávania uvedených 
programov možno využiť územné dohody, 
miestne iniciatívy zamerané na 
zamestnanosť a sociálne začlenenie, 
miestne stratégie rozvoja pod vedením 
komunít a trvalo udržateľné stratégie 
mestského rozvoja.

(14) Na splnenie hlavných cieľov stratégie 
Európa 2020 je potrebná mobilizácia 
regionálnych a miestnych zúčastnených 
strán. V záujme aktívnejšieho zapojenia 
regionálnych a miestnych orgánov, miest, 
sociálnych partnerov a mimovládnych 
organizácií do vykonávania uvedených 
programov možno využiť územné dohody, 
miestne iniciatívy zamerané na 
zamestnanosť a sociálne začlenenie, účasť 
verejnosti, miestne stratégie rozvoja pod 
vedením komunít a trvalo udržateľné 
stratégie mestského rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Členské štáty a regióny by sa mali 
podporiť, aby využívali ESF 
prostredníctvom finančných nástrojov 
s cieľom podporovať napr. študentov, 
vytváranie pracovných miest, mobilitu 
pracovníkov, sociálne začlenenie 
a sociálne podnikanie.

(17) Členské štáty a regióny by sa mali 
podporiť, aby využívali ESF 
prostredníctvom finančných nástrojov 
s cieľom podporovať napr. študentov, 
mobilitu študujúcich, vytváranie 
pracovných miest, mobilitu pracovníkov, 
telesné aktivity a športovanie, sociálne 
začlenenie, sociálne podnikanie a účasť 
verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Tento cieľ sa realizuje tak, že sa členské 
štáty podporujú v napĺňaním priorít a 
hlavných cieľov stratégie Európa 2020 na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu. ESF podporuje 
vytváranie a vykonávanie politík 
a činností, pričom zohľadňuje integrované 
smery hospodárskych politík a usmernenia 
pre politiky zamestnanosti členských štátov 
a odporúčania Rady týkajúce sa národných 
programov reforiem.

2. Tento cieľ sa realizuje tak, že sa členské 
štáty podporujú pri uplatňovaní priorít 
a plnení hlavných cieľov stratégie Európa 
2020 na zabezpečenie inteligentného, 
trvalo udržateľného a inkluzívneho rastu, 
aby sa zabezpečila posilnená sociálna 
súdržnosť. ESF podporuje vytváranie 
a vykonávanie politík a činností, pričom 
zohľadňuje integrované smery 
hospodárskych politík a usmernenia pre 
politiky zamestnanosti členských štátov 
a odporúčania Rady týkajúce sa národných 
programov reforiem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. ESF je prínosom pre ľudí vrátane 
znevýhodnených skupín, ako sú dlhodobo 
nezamestnaní, osoby so zdravotným 
postihnutím, migranti, etnické menšiny, 
marginalizované komunity a osoby, ktoré 
čelia sociálnemu vylúčeniu. ESF takisto 

3. ESF je prínosom pre ľudí vrátane 
znevýhodnených skupín, ako sú dlhodobo 
nezamestnaní, osoby so zdravotným 
postihnutím, migranti, mladí ľudia, deti,
etnické menšiny, marginalizované 
komunity a skupiny, ktoré sú ohrozené 
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poskytuje podporu podnikom, systémom 
a štruktúram s cieľom uľahčiť im 
prispôsobenie sa novým výzvam a 
podporiť dobrú správu a implementáciu 
reforiem najmä v oblasti zamestnanosti, 
vzdelania a sociálnych politík.

sociálnym vylúčením alebo mu čelia. ESF 
takisto poskytuje podporu organizáciám, 
systémom a štruktúram s cieľom uľahčiť 
im prispôsobenie sa novým výzvam a
podporiť dobrú správu vecí verejných 
a implementáciu reforiem, najmä v oblasti 
sociálno-kultúrnej a kultúrnej činnosti 
a oblasti zamestnanosti, vzdelávania, 
odbornej prípravy, sociálnych politík 
a športu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov 
o zamestnanie a neaktívnych ľudí vrátane 
miestnych iniciatív zameraných na 
zamestnanie a podpory pracovnej 
mobility;

(i) prístupu k dôstojnej práci pre 
uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych 
ľudí vrátane miestnych iniciatív 
zameraných na zamestnanie, podpory 
práce, poradenstva, mobility, 
preškoľovania a získavania zručností;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) samostatnej zárobkovej činnosti, 
podnikania a zakladania podnikov;

iii) samostatnej zárobkovej činnosti, 
podnikania, zakladania, trvalého rozvoja 
a prevodu podnikov, najmä v prípade 
mikropodnikov a malých podnikov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – bod vi

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(vi) aktívneho a zdravého starnutia; vi) aktívneho a zdravého starnutia najmä 
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športovaním;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) investície do vzdelania, zručností a 
celoživotného vzdelávania pomocou:

(b) investície do vzdelávania, odbornej 
prípravy a učňovského vzdelávania,
zručností, kvalifikácií a celoživotného 
vzdelávania pomocou:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) zníženia miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky a podporou prístupu 
ku kvalitnému predškolskému, základnému 
a sekundárnemu vzdelaniu;

i) zníženia miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky a podporou rovnakého 
prístupu ku kvalitnému predškolskému, 
základnému a sekundárnemu vzdelávaniu, 
ako aj odbornej príprave;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) zlepšenia kvality, efektívnosti 
a otvorenosti terciárneho a ekvivalentného
vzdelávania s cieľom zvýšiť počet 
študujúcich a úroveň vzdelania;

ii) zlepšenia kvality, efektívnosti 
a otvorenosti terciárneho vzdelávania 
a zariadení odborného vzdelávania
s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň 
vzdelania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – bod iii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

zlepšenia prístupu k celoživotnému 
vzdelávaniu, obnove zručností 
a spôsobilostí pracovnej sily a zvyšovania 
významu pracovného trhu v oblasti 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy;

iii) zlepšenia prístupu mladých ľudí
k celoživotnému vzdelávaniu a mobilite na 
vzdelávacie účely, zvyšovaniu zručností, 
znalostí, kvalifikácií a spôsobilostí 
pracovnej sily a zvyšovania významu 
pracovného trhu v oblasti systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – bod iiia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iiia) podpory propagácie kultúrnych 
príležitostí a činností, napríklad 
prostredníctvom odbornej prípravy 
v kultúrnej, umeleckej a kreatívnej 
oblasti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(v) podpory sociálneho hospodárstva 
a sociálnych podnikov;

v) podpory sociálneho hospodárstva a 
sociálnych a kultúrnych podnikov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c – bod via (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

via) presadzovania kreativity a inovácie 
podporovaním mikropodnikov, ako aj 
malých a stredných podnikov v nosných 
odvetviach vrátane kultúrnych 
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a kreatívnych odvetví a niektorých 
mimovládnych a družstevných 
organizácií;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c – bod vib (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

vib) presadzovania kultúrnych ponúk 
a širšieho prístupu ku kultúrnym 
a kreatívnym príležitostiam; 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) budovania kapacít pre zainteresované 
strany, ktoré poskytujú zamestnanie, 
vzdelanie a sú činné v oblasti sociálnej 
politiky, a pomocou sektorových 
a územných dohôd na účely mobilizácie
reformy na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni.

(ii) ii) budovania kapacít pre 
zainteresované strany, najmä partnerov 
uvedených v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 
[...], ktorí sú činní v oblasti sociálnej 
a kultúrnej politiky pre mladých ľudí,
a poskytujú zamestnanie, vzdelávanie
a celoživotné vzdelávanie a sektorové 
a územné dohody na mobilizáciu reformy 
na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) zlepšovania prístupnosti, využitia 
a kvality informačných a komunikačných 
technológií pomocou rozvíjania digitálnej 
gramotnosti, investície do digitálnej 
integrácie a súvisiacich podnikateľských 

(b) zlepšovania prístupnosti, využitia 
a kvality informačných a komunikačných 
technológií pomocou rozvíjania digitálnej 
gramotnosti, investície do digitálnej 
integrácie, elektronických zručností 
a súvisiacich podnikateľských zručností 
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zručností; vrátane investícií do aplikácií zameraných 
na propagáciu a lepšie vyžívanie 
hmotného a nehmotného kultúrneho 
dedičstva a na kultúru orientovaného 
cestovného ruchu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) posilnenia výskumu, technického 
vývoja a inovácie pomocou rozvoja 
postgraduálneho štúdia, odbornej prípravy 
vedcov, činností zameraných na vytváranie 
sietí a partnerstiev medzi inštitúciami 
vyššieho vzdelávania, výskumnými 
a technologickými strediskami a podnikmi;

(c) posilnenia výskumu, technického 
vývoja a inovácie pomocou rozvoja 
postgraduálneho štúdia a podnikateľských 
zručností, odbornej prípravy vedcov, 
rozvoja inovatívnych sietí vrátane 
kultúrneho a kreatívneho sektora, činností 
zameraných na vytváranie sietí 
a partnerstiev medzi inštitúciami vyššieho 
vzdelávania, výskumnými 
a technologickými strediskami a podnikmi;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) zvyšovania konkurencieschopnosti
malých a stredných podnikov, pomocou 
podpory adaptability podnikov 
a pracovníkov a rozsiahlejšej investícii do 
ľudského kapitálu.

(d) zlepšenia podmienok pre udržateľný 
rozvoj a konkurencieschopnosť
mikropodnikov, ako aj malých a stredných 
podnikov pomocou podpory adaptability 
podnikov, riaditeľov podnikov
a pracovníkov a rozsiahlejšej investície do 
ľudského kapitálu vrátane odbornej 
prípravy mladých ľudí a systémov 
učňovského vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Spoločné ukazovatele stanovené 
v prílohe k tomuto nariadeniu a špecifické 
ukazovatele pre daný program sa používajú 
v súlade s článkom 24 ods. 3 a článkom 87 
ods. 2 písm. b) bodom ii) nariadenia (EÚ) 
č. […]. Všetky ukazovatele sa vyjadrujú 
v absolútnych číslach.

1. Spoločné ukazovatele stanovené 
v prílohe k tomuto nariadeniu a špecifické 
ukazovatele pre daný program sa používajú 
v súlade s článkom 24 ods. 3 a článkom 87 
ods. 2 písm. b) bodom ii) nariadenia (EÚ) 
č. […]. Všetky ukazovatele sa vyjadrujú v 
absolútnych číslach a zohľadňujú 
kvalitatívne faktory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zapojenie sociálnych partnerov a iných 
zainteresovaných strán, najmä 
mimovládnych organizácií, do 
vykonávania operačných programov, ako 
sa uvádza v článku 5 nariadenia (EÚ) 
č. […], môže mať formu globálnych 
grantov, ako sa uvádza v článku 113 ods. 7 
nariadenia (EÚ) č. […]. V takom prípade 
sa v operačnom programe uvádza časť 
programu, na ktorý sa vzťahuje globálny 
grant, vrátane predbežného vyčlenenia 
financií z každej prioritnej osi na túto časť.

1. Zapojenie sociálnych partnerov a iných 
zainteresovaných strán, najmä 
mimovládnych organizácií a sociálneho 
hospodárstva, do vykonávania operačných 
programov, ako sa uvádza v článku 5 
nariadenia (EÚ) č. […], môže mať formu 
globálnych grantov, ako sa uvádza 
v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 
[…]. V takom prípade sa v operačnom 
programe uvádza časť programu, na ktorý 
sa vzťahuje globálny grant vrátane 
predbežného vyčlenenia financií z každej 
prioritnej osi na túto časť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom podporiť primeranú účasť 
mimovládnych organizácií na činnostiach 
podporovaných ESF a ich prístup k týmto 
činnostiam, najmä v oblasti sociálneho 
začlenenia, rodovej rovnosti a rovnakých 
príležitostí, riadiace orgány operačného 
programu zabezpečujú v regióne 

3. S cieľom podporiť aktívnu účasť 
mimovládnych organizácií na činnostiach 
podporovaných ESF a ich adekvátny
prístup k týmto činnostiam, najmä v oblasti 
sociálneho a kultúrneho začlenenia, 
rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí, 
riadiace orgány operačného programu 
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vymedzenom v článku 82 ods. 2 písm. a) 
nariadenia (EÚ) č. […] alebo v členských 
štátoch oprávnených na podporu 
Kohézneho fondu, aby sa vyčlenilo 
primerané množstvo zdrojov ESF na 
budovanie kapacít pre mimovládne 
organizácie.

zabezpečujú v regióne vymedzenom v 
článku 82 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 
č. […] alebo v členských štátoch 
oprávnených na podporu Kohézneho 
fondu, aby sa vyčlenilo primerané 
množstvo zdrojov ESF na budovanie 
kapacít pre mimovládne organizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty a Komisia podporujú rovnosť 
medzi mužmi a ženami uplatňovaním 
hľadiska rodovej rovnosti, ako sa uvádza 
v článku 7 nariadenia (EÚ) č. […] 
a špecificky zameranými opatreniami 
uvedenými v článku 3 ods. 1 písm. a) bode 
iv), najmä s cieľom zvýšiť trvalo 
udržateľnú účasť a postup žien 
v zamestnaní, znižovať segregáciu na 
základe pohlavia na pracovnom trhu, 
bojovať proti rodovým stereotypom vo 
vzdelávaní a odbornej príprave 
a podporovať zosúladenie pracovného a 
súkromného života pre mužov i ženy.

Členské štáty a Komisia podporujú rovnosť 
medzi mužmi a ženami uplatňovaním 
hľadiska rodovej rovnosti, ako sa uvádza 
v článku 7 nariadenia (EÚ) č. […] 
a špecificky zameranými opatreniami 
uvedenými v článku 3 ods. 1 písm. a) bode 
iv), najmä s cieľom zvýšiť trvalo 
udržateľnú účasť a postup žien 
v zamestnaní a podnikaní, znižovať 
segregáciu na základe pohlavia na 
pracovnom trhu, bojovať proti rodovým 
stereotypom vo vzdelávaní a odbornej 
príprave a podporovať zosúladenie 
pracovného a súkromného života pre 
mužov i ženy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty a Komisia podporujú 
rovnaké príležitosti pre všetkých 
vrátane prístupu osôb s postihnutím podľa 
zásady uplatňovania nediskriminácie, ako 
sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 
[…], a špecifickými opatreniami v rámci 
investičných priorít, ako sa uvádza 
v článku 3, a najmä v článku 3 ods. 1 písm. 

Členské štáty a Komisia podporujú 
rovnaké príležitosti pre všetkých 
vrátane prístupu osôb s postihnutím podľa 
zásady uplatňovania nediskriminácie, ako 
sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 
[…], a špecifickými opatreniami v rámci 
investičných priorít, ako sa uvádza 
v článku 3, a najmä v článku 3 ods. 1 písm. 
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c) bode iii). Takéto opatrenia sú zamerané 
na ľudí, ktorým hrozí diskriminácia, a na 
osoby so zdravotným postihnutím s cieľom 
zvýšiť ich účasť na pracovnom trhu, 
zlepšiť ich sociálne začlenenie, znižovať 
rozdiely, pokiaľ ide o vzdelanie 
a zdravotnú situáciu a umožnením 
prechodu od inštitucionálnej starostlivosti 
ku komunitnej starostlivosti.

c) bode iii). Takéto opatrenia sú zamerané 
na ľudí, ktorým hrozí diskriminácia, a na 
osoby so zdravotným postihnutím s cieľom 
zvýšiť ich účasť na pracovnom trhu, 
zlepšiť ich sociálne začlenenie, znižovať 
rozdiely, pokiaľ ide o vzdelávanie, prístup 
ku kultúre, vzdelanie a zdravotnú situáciu, 
a umožniť prechod od inštitucionálnej 
starostlivosti ku komunitnej starostlivosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty vymedzia oblasti pre 
sociálnu inováciu zodpovedajúce 
špecifickým potrebám ich operačných 
programov.

2. Členské štáty vymedzia vo svojich 
operačných programoch oblasti pre 
sociálnu inováciu zodpovedajúce ich 
špecifickým potrebám, pričom tieto 
programy budú obsahovať aj témy 
súvisiace s mládežou a kultúrou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia umožňuje budovanie kapacít 
pre sociálnu inováciu, najmä podporou 
vzájomného poznávania, zriaďovaním sietí 
a šírením osvedčených postupov 
a metodík.

3. Komisia umožňuje budovanie kapacít 
pre sociálnu a kultúrnu inováciu, najmä 
podporou vzájomného poznávania, 
zriaďovaním sietí a šírením osvedčených 
postupov a metodík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty podporujú nadnárodnú 
spoluprácu s cieľom napomáhať vzájomné 

1. Členské štáty podporujú nadnárodnú 
spoluprácu s cieľom napomáhať 
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poznávanie a tým zvyšovať efektivitu 
politík podporovaných ESF. Nadnárodná 
spolupráca zahŕňa partnerov aspoň z dvoch 
členských štátov.

medzikultúrny dialóg a vzájomné 
poznávanie a tým zvyšovať efektivitu 
politík podporovaných ESF. Nadnárodná 
spolupráca zahŕňa partnerov aspoň z dvoch 
členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. ESF môže podporovať miestne stratégie 
rozvoja pod vedením komunít, ako sa 
uvádza v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 
[…], územné dohody a miestne iniciatívy 
zamerané na zamestnanosť, vzdelanie 
a sociálne začlenenie, ako aj integrované 
územné investície uvedené v článku 99 
nariadenia (EÚ) č. […].

1. ESF môže podporovať miestne stratégie 
rozvoja pod vedením komunít, ako sa 
uvádza v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 
[…], územné dohody a miestne iniciatívy 
zamerané na zamestnanosť, vzdelanie, 
začlenenie, účasť občanov, mládež 
a šport, ako aj integrované územné 
investície uvedené v článku 99 nariadenia 
(EÚ) č. […].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. ESF môže dopĺňaním intervencií EFRR, 
ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) 
č. [EFRR], podporovať trvalo udržateľný 
rozvoj miest pomocou stratégií, pričom 
stanovujú integrované opatrenia na riešenie 
hospodárskych, environmentálnych 
a sociálnych problémov, ktoré zasahujú 
mestské oblasti uvedené v partnerskej 
zmluve.

2. ESF môže dopĺňaním intervencií EFRR, 
ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) 
č. [EFRR], podporovať trvalo udržateľný 
rozvoj miest pomocou stratégií, pričom 
stanovujú integrované opatrenia na riešenie 
hospodárskych, environmentálnych, 
sociálnych a kultúrnych problémov, ktoré 
zasahujú mestské oblasti uvedené 
v partnerskej zmluve.
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