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Pozměňovací návrh 1
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. s ohledem na sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů „Politika 
soudržnosti: strategická zpráva 2010 o 
provádění programů na období 2007–
2013“ (KOM(2010)110);

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1b. s ohledem na nařízení Rady 
č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o 
obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudržnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod -1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1c. s ohledem na sdělení Komise nazvané 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní 
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a udržitelný růst podporující 
začlenění"(KOM(2010)2020); 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod -1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1d. s ohledem na závěry Rady o 
strategické zprávě Komise za rok 2010 o 
provádění programů politiky soudržnosti 
přijaté na tří tisícím dvacátém třetím 
zasedání Rady pro zahraniční věci, které 
se uskutečnilo v Lucemburku dne 14. 
června 2010;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod -1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1e. s ohledem na článek 174 Smlouvy 
o fungování Evropské unie v oblasti 
rozvoje činností, které vedou k posilování 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod -1 f (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1f. vzhledem k tomu, že podpora 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a solidarity mezi členskými 
státy je jedním z hlavních cílů EU, jak je 
uvedeno v článku 3 Smlouvy o Evropské 
unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod -1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1g. vzhledem k tomu, že je třeba, aby 
politika soudržnosti byla účinným a 
účelným nástrojem k reakci na socio-
ekonomické problémy, které s sebou 
přinesla finanční krize, a ke zmírnění 
rozdílů v úrovních rozvoje evropských 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod -1 h

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1h. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti hraje klíčovou úlohu na cestě 
k plnému dosažení cílů EU 2020, zejména 
v oblasti zaměstnanosti  a sociálních věcí, 
na všech úrovních správy a ve všech 
zeměpisných oblastech; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod -1 i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1i. vzhledem k tomu, že Evropský sociální 
fond (ESF) by měl zajistit plnou 
zaměstnanost a pracovní příležitosti a tím 
podpořit mimo jiné začlenění pracovníků 
na trh práce a posílit začlenění do 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá strategickou zprávu Komise o 
provádění programů politiky soudržnosti 
spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů (2007−2013) (KOM(2010)110); 
domnívá se však, že v důsledku 
celosvětové hospodářské recese by měla
zpráva Komise poskytnout důkladnější 
aktualizované hodnocení dopadu 
vybraných projektů na vytváření 
pracovních míst, snížení hospodářských a 
sociálních rozdílů, podporu sociálního 
začleňování a rozvoj lidského kapitálu;

1. vítá strategickou zprávu Komise o 
provádění programů politiky soudržnosti 
spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů (2007−2013) (KOM(2010)110); 
domnívá se však, že v důsledku 
celosvětové hospodářské recese by měly
budoucí zprávy Komise poskytnout 
důkladnější aktualizované hodnocení 
dopadu politiky soudržnosti na oživení 
evropského hospodářství, zejména na 
vytváření pracovních míst, snížení 
hospodářských a sociálních rozdílů, 
podporu sociálního začleňování a rozvoj
lidského kapitálu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá strategickou zprávu Komise o 
provádění programů politiky soudržnosti 
spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů (2007−2013) (KOM(2010)110); 
domnívá se však, že v důsledku 
celosvětové hospodářské recese by měla 
zpráva Komise poskytnout důkladnější 
aktualizované hodnocení dopadu 
vybraných projektů na vytváření 
pracovních míst, snížení hospodářských a 
sociálních rozdílů, podporu sociálního 
začleňování a rozvoj lidského kapitálu;

1. vítá strategickou zprávu Komise o 
provádění programů politiky soudržnosti 
spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů (2007−2013) (KOM(2010)110); 
domnívá se však, že v důsledku 
celosvětové hospodářské recese, která 
dramaticky změnila hospodářské 
prostředí EU, zvýšila nezaměstnanost, 
zbrzdila hospodářský růst a poškodila 
podnikatelské prostředí, by měla zpráva 
Komise poskytnout důkladnější 
aktualizované hodnocení dopadu 
vybraných projektů na vytváření 
pracovních míst, snížení hospodářských a 
sociálních rozdílů, podporu sociálního 
začleňování a rozvoj lidského kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá strategickou zprávu Komise o 
provádění programů politiky soudržnosti 
spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů (2007−2013) (KOM(2010)110); 
domnívá se však, že v důsledku 
celosvětové hospodářské recese by měla 
zpráva Komise poskytnout důkladnější 
aktualizované hodnocení dopadu 
vybraných projektů na vytváření 
pracovních míst, snížení hospodářských a 
sociálních rozdílů, podporu sociálního 

1. vítá strategickou zprávu Komise o 
provádění programů politiky soudržnosti 
spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů (2007−2013) (KOM(2010)110); 
domnívá se však, že v důsledku 
celosvětové hospodářské recese by měla 
zpráva Komise poskytnout důkladnější 
aktualizované hodnocení dopadu 
vybraných projektů na vytváření 
pracovních míst, snížení hospodářských a 
sociálních rozdílů, podporu sociálního 
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začleňování a rozvoj lidského kapitálu; začleňování a rozvoj lidského kapitálu; 
lituje, že jednotlivé členské státy 
dostatečně neuplatňují princip 
sestavování rozpočtu v souladu se 
zásadami rovnosti pohlaví a že Komise při 
hodnocení tohoto uplatňování rovnost 
pohlaví rovněž zanedbává; zdůrazňuje, že 
sestavování rozpočtu v souladu se 
zásadami rovnosti pohlaví může zajistit 
správné využití zdrojů a tedy zásadně 
přispět k rovnosti mužů a žen;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá strategickou zprávu Komise o 
provádění programů politiky soudržnosti 
spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů (2007−2013) (KOM(2010)110); 
domnívá se však, že v důsledku 
celosvětové hospodářské recese by měla 
zpráva Komise poskytnout důkladnější 
aktualizované hodnocení dopadu 
vybraných projektů na vytváření 
pracovních míst, snížení hospodářských a 
sociálních rozdílů, podporu sociálního 
začleňování a rozvoj lidského kapitálu;

1. vítá strategickou zprávu Komise o 
provádění programů politiky soudržnosti 
spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů (2007−2013) (KOM(2010)110); 
domnívá se však, že v důsledku 
celosvětové hospodářské recese by měla 
zpráva Komise poskytnout důkladnější 
aktualizované hodnocení dopadu 
vybraných projektů na vytváření 
pracovních míst, snížení hospodářských a 
sociálních rozdílů, podporu sociálního 
začleňování a rozvoj lidského kapitálu;
zavedení kvalitnějšího systému  
monitorování a hodnocení považuje za 
klíčový krok k přijetí takového přístupu k 
politice soudržnosti, který bude více 
zaměřený na strategii a dosažení 
výsledků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. předpokládá, že účinné  a měřitelné 
iniciativy členských států – financované 
z ESF – přispějí k dosažení cíle strategie 
Evropa 2020 týkajícího se chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Komisi, aby ve svých 
budoucích zprávách začlenila informace o 
vzájemném působení a doplňování 
strukturálních fondů a o jejich 
vzájemném ovlivňování s ostatními 
finančními nástroji EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá pokrok dosažený při realizaci
projektů týkajících se pokynů „většího 
počtu a vyšší úrovně pracovních míst“; 
doporučuje však důrazně, aby se 
uvolňování prostředků na zmírnění 
chudoby, jež je jedním z cílů strategie 

2. vítá pokrok dosažený při realizaci 
projektů týkajících se pokynů „většího 
počtu a vyšší úrovně pracovních míst“; 
doporučuje však důrazně, aby byly veškeré 
nezbytné finanční prostředky rychle 
uvolněny a efektivně přiděleny na 



PE452.783v01-00 10/30 AM\839148CS.doc

CS

Evropa 2020, stalo prioritou; prioritní cíle strategie Evropa 2020, jimiž 
jsou zmírnění chudoby, konkurence 
schopné hospodářství efektivně využívající 
zdrojů, růst podporující začlenění a 
hospodářství s vysokou mírou 
zaměstnaností, které zajistí sociální a 
územní soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Tadeusz Cymański

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá pokrok dosažený při realizaci 
projektů týkajících se pokynů „většího 
počtu a vyšší úrovně pracovních míst“; 
doporučuje však důrazně, aby se 
uvolňování prostředků na zmírnění 
chudoby, jež je jedním z cílů strategie 
Evropa 2020, stalo prioritou;

2. vzhledem k hospodářské krizi a 
rostoucímu počtu nezaměstnaných vítá 
pokrok dosažený při realizaci projektů 
týkajících se pokynů „většího počtu a vyšší 
úrovně pracovních míst“, doporučuje však 
důrazně, aby Komise představila metody 
spolupráce s členskými státy, které 
usnadní využívání prostředků 
k financování strukturálních programů; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 18
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá pokrok dosažený při realizaci 
projektů týkajících se pokynů „většího 
počtu a vyšší úrovně pracovních míst“; 
doporučuje však důrazně, aby se 
uvolňování prostředků na zmírnění 
chudoby, jež je jedním z cílů strategie 
Evropa 2020, stalo prioritou;

2. vítá pokrok dosažený při realizaci 
projektů týkajících se pokynů „většího 
počtu a vyšší úrovně pracovních míst“; 
doporučuje však důrazně, aby se 
uvolňování prostředků k dosažení strategie 
Evropa 2020 a jejích cílů zejména v 
oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí
stalo prioritou s cílem podnítit růst a 
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produktivitu a zvýšit zaměstnanost v 
Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. lituje, že členské státy při provádění 
programů převedly zdroje ve prospěch 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) a v neprospěch ESF. lituje, že 
kvůli této skutečnosti se občanům de facto 
dostane méně prostředků z ESF a 
následkem toho se začíná upouštět od 
závazku EU vytvořit sociální Evropu; 

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. potvrzuje doporučení Komise přitvrdit 
v boji proti chudobě; v souvislosti s touto 
skutečností zdůrazňuje, že prosazování 
přídatných opatření vztahujících se k 
prioritě „sociálního začlenění“ (čl. 3 odst. 
1 písm. c bod i Směrnice ESF) se ukázalo 
účinné při sociálním začleňování zejména 
znevýhodněných osob; proto žádá, aby 
taková přídatná opatření zůstala klíčovým 
prvkem Evropského sociálního fondu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 21
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. lituje, že finanční prostředky z EFS, 
které Společenství poskytuje, nejsou plně 
využívány; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Tadeusz Cymański

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy ke snížení 
nadměrných administrativních nákladů a
odstranění překážek, které brání v dosažení 
politických cílů v oblasti přístupu k 
pracovním příležitostem, boje proti 
chudobě a rozvoje dovedností; uvědomuje 
si, že kázeň „vyčleňování“ zlepšila
uplatňování programů;

3. vyzývá členské státy k odstranění
administrativních a jiných překážek, které 
brání v provádění operačních programů, s 
cílem umožnit využívat prostředky bez 
zbytečného zpoždění;

Or. pl

Pozměňovací návrh 23
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy ke snížení 
nadměrných administrativních nákladů a 
odstranění překážek, které brání v dosažení 
politických cílů v oblasti přístupu k 
pracovním příležitostem, boje proti 

3. vyzývá členské státy ke zlepšení 
pružnosti fondů, zjednodušení postupů, 
snížení nadměrných administrativních 
nákladů a odstranění překážek, které brání 
v dosažení politických cílů v oblasti 
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chudobě a rozvoje dovedností; uvědomuje 
si, že kázeň „vyčleňování“ zlepšila 
uplatňování programů;

přístupu k pracovním příležitostem, boje 
proti chudobě a rozvoje dovedností; 
uvědomuje si, že kázeň „vyčleňování“ 
zlepšila uplatňování programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy ke snížení 
nadměrných administrativních nákladů a 
odstranění překážek, které brání v dosažení 
politických cílů v oblasti přístupu k 
pracovním příležitostem, boje proti 
chudobě a rozvoje dovedností; uvědomuje 
si, že kázeň „vyčleňování“ zlepšila 
uplatňování programů;

3. vyzývá členské státy ke snížení 
nadměrných administrativních nákladů a 
odstranění překážek, které brání v dosažení 
politických cílů v oblasti přístupu k 
pracovním příležitostem, boje proti 
chudobě, posílení sociálního začleňování a 
rozvoje dovedností; uvědomuje si, že 
kázeň „vyčleňování“ zlepšila uplatňování 
programů;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy ke snížení 
nadměrných administrativních nákladů a 
odstranění překážek, které brání v dosažení 
politických cílů v oblasti přístupu k 
pracovním příležitostem, boje proti 
chudobě a rozvoje dovedností; uvědomuje 
si, že kázeň „vyčleňování“ zlepšila 
uplatňování programů;

3. vyzývá členské státy ke snížení 
nadměrných administrativních nákladů a 
odstranění překážek, které brání v dosažení 
politických cílů v oblasti přístupu k 
pracovním příležitostem, boje proti 
chudobě, rozvoje dovedností a zajišťování 
sociálního začleňování; uvědomuje si, že 
kázeň „vyčleňování“ zlepšila uplatňování 
programů; zdůrazňuje však nutnost 
zaměřit operace hlavně na priority mající 
za cíl uspokojit konkrétní potřeby a 
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požadavky rozličných regionů a zároveň 
vždy brát v úvahu existující prostředky a 
lidské zdroje; 

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy ke snížení 
nadměrných administrativních nákladů a 
odstranění překážek, které brání v dosažení 
politických cílů v oblasti přístupu k 
pracovním příležitostem, boje proti 
chudobě a rozvoje dovedností; uvědomuje 
si, že kázeň „vyčleňování“ zlepšila 
uplatňování programů;

3. vyzývá členské státy ke snížení 
nadměrných administrativních nákladů a 
odstranění překážek, které brání v dosažení 
politických cílů v oblasti přístupu k 
pracovním příležitostem, boje proti 
chudobě a rozvoje dovedností; konstatuje, 
že „vyčleňování“ může bránit pružnému 
využívání zdrojů, a to zejména v době 
krize; vítá skutečnost, že podpora Komise 
v budoucnu se bude zakládat více na 
zaměřenosti na cíl než na vyčleňování;  

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy ke snížení 
nadměrných administrativních nákladů a 
odstranění překážek, které brání v dosažení 
politických cílů v oblasti přístupu k 
pracovním příležitostem, boje proti 
chudobě a rozvoje dovedností; uvědomuje 
si, že kázeň „vyčleňování“ zlepšila 
uplatňování programů;

3. vyzývá členské státy ke snížení 
nadměrných administrativních nákladů a 
odstranění překážek, které brání v dosažení 
politických cílů v oblasti přístupu k 
pracovním příležitostem, boje proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení a rozvoje 
dovedností; zdůrazňuje, že struktura 
regulace politiky soudržnosti by měla 
dávat prostor výraznější pružnosti a tedy 
umožnit větší zacílení na znevýhodněné 
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regiony a osady;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy ke snížení 
nadměrných administrativních nákladů a 
odstranění překážek, které brání v dosažení 
politických cílů v oblasti přístupu k 
pracovním příležitostem, boje proti 
chudobě a rozvoje dovedností; uvědomuje 
si, že kázeň „vyčleňování“ zlepšila 
uplatňování programů;

3. vyzývá členské státy ke snížení 
nadměrných administrativních nákladů a 
odstranění překážek, které brání v dosažení 
politických cílů v oblasti přístupu k 
pracovním příležitostem, boje proti 
chudobě a rozvoje dovedností; uvědomuje 
si, že kázeň „vyčleňování“ zlepšila 
uplatňování programů; žádá, aby příslušné 
orgány měly spíše informativní a poradní 
funkci a v případě potřeby podpořily 
rozvoj jednotných kontaktních zařízení a  
poskytly veřejnosti přístup k příslušným 
právním předpisům; žádá, aby se během 
kontrol prováděných sociálními orgány 
dbalo zejména na to, aby byly vyslechnuty 
obě strany; vzhledem k obtížnosti 
pracovního práva také žádá, aby se v 
případech, kdy se občan – v dobré víře –  
dostane do sporu s orgány, přistoupilo k 
dialogu namísto zahájení soudního řízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. lituje, že v době, kdy hospodářská a 
finanční krize prohlubuje sociální 
nerovnosti, je členským státům 
přidělováno méně prostředků ze 
strukturálních fondů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 30
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. připomíná, že ESF byl založen s cílem 
zmírnit rozdíly v životních podmínkách 
mezi jednotlivými členskými státy a 
regiony EU a podpořit hospodářskou a 
sociální soudržnost, a naléhavě žádá 
Komisi, aby předložila  iniciativu 
zaměřenou na revizi kritérií pro 
spolufinancování členskými státy, čímž 
usnadní jeho využití nejslabším státům ve 
finanční oblasti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 31
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je důležité vylepšit 
infrastrukturu a služby ve 
znevýhodněných regionech s vysokou 
koncentrací obyvatelstva vyloučeného ze 
společnosti (např. Romové) a zároveň je 
cenově zpřístupnit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 32
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že úloha přístupů 
zaměřených na místní rozvoj v rámci 
politiky soudržnosti by měla být posílena 
podporou aktivního začleňování v oblasti 
zaměstnanosti a vzdělávání a navržením 
dlouhodobých komplexních a postupně 
vypracovaných programů s přesným 
postupem na obnovu venkovských a 
městských oblastí s vysokou koncentrací 
obyvatel vyloučených na okraj společnosti 
(např. Romové) a dále by měla být 
podpořena zavedením nových podmínek 
pro nediskriminaci a desegregaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti
Evropského sociálního fondu (ESF) tak, 
aby evropským občanům zajišťoval 
příležitosti ke zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti a adaptability a vytvořil 
podmínky pro trvale udržitelný růst;

4. vyzývá Komisi, aby zvýšila účinnost
Evropského sociálního fondu (ESF) a
veřejné povědomí o něm, čímž se tento 
fond snáze zpřístupní, a to s cílem přidělit
více finančních prostředků na rozšíření 
přístupu na trh práce prostřednictvím 
efektivního provádění celoživotního 
odborného vzdělávání, jež umožní 
občanům lépe se přizpůsobit změnám v 
poptávce po pracovní síle v éře globalizace 
a v době, kdy se nahrazuje lidská práce 
počítačem, dále na zavedení pružné 
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pracovní doby a podporu práce na 
poloviční pracovní úvazek a práce na 
dálku jakožto nástroj k uvedení více lidí 
na trh práce, na vytvoření podmínek pro 
trvale udržitelný růst a na realizaci 
konceptu sociální Evropy, přičemž je 
nutné věnovat náležitou pozornost situaci 
občanů s postižením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti 
Evropského sociálního fondu (ESF) tak, 
aby evropským občanům zajišťoval 
příležitosti ke zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti a adaptability a vytvořil 
podmínky pro trvale udržitelný růst;

4. vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti 
Evropského sociálního fondu (ESF) tak, 
aby evropským občanům zajišťoval 
příležitosti k začlenění a účasti a vytvořil 
podmínky pro trvale udržitelný růst;

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti 
Evropského sociálního fondu (ESF) tak, 
aby evropským občanům zajišťoval 
příležitosti ke zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti a adaptability a vytvořil 
podmínky pro trvale udržitelný růst;

4. vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti 
Evropského sociálního fondu (ESF) tak, 
aby evropským občanům zajišťoval 
příležitosti k výraznějšímu zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti a adaptability a vytvořil 
podmínky pro trvale udržitelný růst;

Or. de
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Pozměňovací návrh 36
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti 
Evropského sociálního fondu (ESF) tak, 
aby evropským občanům zajišťoval 
příležitosti ke zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti a adaptability a vytvořil 
podmínky pro trvale udržitelný růst;

4. vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti 
Evropského sociálního fondu (ESF) tak, 
aby evropským občanům, se zvláštním 
důrazem na nejvíce znevýhodněné občany 
(obzvláště Romy a postižené osoby) 
zajišťoval příležitosti ke zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti a adaptability a vytvořil 
podmínky pro trvale udržitelný růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti 
Evropského sociálního fondu (ESF) tak, 
aby evropským občanům zajišťoval 
příležitosti ke zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti a adaptability a vytvořil 
podmínky pro trvale udržitelný růst;

4. vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti 
Evropského sociálního fondu (ESF) tak, 
aby evropským občanům zajišťoval 
příležitosti ke zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti a adaptability a vytvořil 
podmínky pro trvale udržitelný růst a 
hospodářskou a sociální soudržnost;

Or. pt

Pozměňovací návrh 38
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti 4. vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti 
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Evropského sociálního fondu (ESF) tak, 
aby evropským občanům zajišťoval 
příležitosti ke zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti a adaptability a vytvořil 
podmínky pro trvale udržitelný růst;

Evropského sociálního fondu (ESF) tak, 
aby evropským občanům zajišťoval 
příležitosti ke zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti a adaptability a vytvořil 
podmínky pro trvale udržitelný růst;
připomíná, že efektivita ESF závisí na 
jeho schopnosti přizpůsobit se místním 
problémům a specifickým územním 
požadavkům; zdůrazňuje důležitost 
celoživotního odborného vzdělávání všech 
zaměstnanců ESF;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti 
Evropského sociálního fondu (ESF) tak, 
aby evropským občanům zajišťoval 
příležitosti ke zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti a adaptability a vytvořil 
podmínky pro trvale udržitelný růst;

4. vyzývá Komisi ke zvýšení účinnosti 
Evropského sociálního fondu (ESF) tak, 
aby evropským občanům zajišťoval 
příležitosti ke zvýšení jejich 
zaměstnatelnosti a adaptability a vytvořil 
podmínky pro inteligentní, trvale 
udržitelný růst podporující začlenění;
vyzývá proto Komisi a členské státy, aby 
zajistily silnou součinnost mezi 
strukturálními fondy a příslušnými 
evropskými politikami a zároveň podpořily 
projekty, které plní požadavky trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
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intenzivněji soustředily svou pozornost na 
vzdělávání a odbornou přípravu 
pracovníků s ohledem na vysoce kvalitní  
pracovní pozice orientované na 
budoucnost ve společnosti zaměřené na 
znalosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s ohledem na to, že je ESF základním 
nástrojem boje proti chudobě, sociálnímu 
vyloučení a nezaměstnanosti, vyzývá 
Komisi, aby posílila potenciál ESF, jeho 
finanční nezávislost a pružnost a 
zjednodušila postupy, následná opatření 
a jejich kontrolu;

5. s ohledem na to, že je ESF základním 
nástrojem zaměřeným na zvyšování 
zaměstnanosti a zlepšování pracovních 
příležitostí, na pomoc při přizpůsobování 
schopností pracovníků požadavkům trhu 
práce, na zlepšení začleňování na trh 
práce a na posilování sociálního 
začleňování, vyzývá Komisi, aby posílila 
potenciál ESF jakožto nezbytného prvku 
politiky soudržnosti, aby zvýšila jeho 
pružnost a zjednodušila a harmonizovala
postupy, následná opatření a jejich 
kontrolu; vyzývá Komisi, aby zajistila 
maximální vzájemné doplňování a 
ovlivňování ESF s EFRR stejně jako s 
ostatními finančními nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s ohledem na to, že je ESF základním 
nástrojem boje proti chudobě, sociálnímu 

5. s ohledem na to, že je ESF základním 
nástrojem, který bojuje proti chudobě tak, 
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vyloučení a nezaměstnanosti, vyzývá 
Komisi, aby posílila potenciál ESF, jeho 
finanční nezávislost a pružnost a
zjednodušila postupy, následná opatření 
a jejich kontrolu;

že pomáhá lidem najít práci, a dále bojuje 
proti sociálnímu vyloučení a 
nezaměstnanosti, vyzývá Komisi, aby 
posílila potenciál ESF a jeho finanční 
nezávislost, pokud jde o dosažení 
hospodářské a sociální soudržnosti, aby 
zvýšila jeho pružnost a tím umožnila řešit 
současné i budoucí problémy v oblasti 
zaměstnanosti, aby zjednodušila postupy a 
jejich kontrolu a aby efektivněji 
pokračovala v probíhajících projektech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s ohledem na to, že je ESF základním 
nástrojem boje proti chudobě, sociálnímu 
vyloučení a nezaměstnanosti, vyzývá 
Komisi, aby posílila potenciál ESF, jeho 
finanční nezávislost a pružnost a 
zjednodušila postupy, následná opatření 
a jejich kontrolu;

5. s ohledem na to, že je ESF základním 
nástrojem boje proti chudobě, sociálnímu 
vyloučení, nerovnosti pohlaví, sociální 
diskriminaci (lidí se zdravotním 
postižením, přistěhovalců, starších lidí 
atd.) a nezaměstnanosti, vyzývá Komisi, 
aby posílila potenciál ESF, jeho finanční 
nezávislost a pružnost a zjednodušila 
postupy, následná opatření a jejich 
kontrolu, přičemž je třeba brát v potaz 
sociální udržitelnost;

Or. pt

Pozměňovací návrh 44
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s ohledem na to, že je ESF základním 
nástrojem boje proti chudobě, sociálnímu 

5. s ohledem na to, že je ESF základním 
nástrojem boje proti chudobě, sociálnímu 
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vyloučení a nezaměstnanosti, vyzývá 
Komisi, aby posílila potenciál ESF, jeho 
finanční nezávislost a pružnost a 
zjednodušila postupy, následná opatření 
a jejich kontrolu;

vyloučení a nezaměstnanosti, vyzývá 
Komisi, aby posílila potenciál ESF, jeho 
finanční nezávislost a pružnost a 
přezkoumala a zjednodušila postupy, 
dohlížení nad nimi, následná opatření 
a jejich kontrolu; žádá zavedení nových 
podmínek nediskriminace a desegregace s 
cílem poskytnout podporu těm, kteří ji 
nejvíce potřebují, přičemž je třeba se 
zaměřit zejména, ale ne výhradně, na 
Romskou komunitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s ohledem na to, že je ESF základním 
nástrojem boje proti chudobě, sociálnímu 
vyloučení a nezaměstnanosti, vyzývá 
Komisi, aby posílila potenciál ESF, jeho 
finanční nezávislost a pružnost a 
zjednodušila postupy, následná opatření 
a jejich kontrolu;

5. s ohledem na to, že je ESF základním 
nástrojem boje proti chudobě, sociálnímu 
vyloučení a nezaměstnanosti, vyzývá 
Komisi, aby posílila potenciál ESF, jeho 
finanční nezávislost a pružnost a 
zjednodušila řízení projektů a vylepšila
následná opatření a jejich kontrolu;
poukazuje na kladné zkušenosti, které 
organizátoři projektů získali díky 
globálním grantům, a vítá kladné 
hodnocení  globálních grantů ve zprávách 
hospodářské a sociální rady o efektivním 
partnerství (Jan Olsson, ECO/258);

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s ohledem na to, že je ESF základním 
nástrojem boje proti chudobě, sociálnímu 
vyloučení a nezaměstnanosti, vyzývá 
Komisi, aby posílila potenciál ESF, jeho 
finanční nezávislost a pružnost a 
zjednodušila postupy, následná opatření 
a jejich kontrolu;

5. s ohledem na to, že je ESF základním 
nástrojem boje proti chudobě, sociálnímu 
vyloučení a nezaměstnanosti, vyzývá 
Komisi, aby posílila potenciál ESF, jeho 
finanční nezávislost a pružnost a 
zjednodušila postupy, následná opatření 
a jejich kontrolu; zdůrazňuje roli ESF v 
posilování rozměru sociálního 
začleňování; zdůrazňuje potřebu 
transparentnější politiky ESF v oblasti 
přidělování finančních prostředků a 
detailního hodnocení a kontroly 
dosažených hmatatelných výsledků v 
oblasti zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. uznává  úlohu ESF při plnění 
společenských cílů a žádá Komisi, aby 
podporovala silnější soudržnost a 
propojení mezi ESF a rozličnými 
rámcovými programy, jako jsou EQUAL a 
„Evropa pro občany“, za účelem vytvoření 
lepší koordinace a spolupráce nástrojů 
politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že by ESF měl vytvořit 
rovné příležitosti pro všechny a tím 
podpořit aktivní zapojení občanů do 
společnosti a na trh práce; připomíná 
tedy důležitost uplatňování rozpočtu 
sestaveném v souladu se zásadami 
rovnosti pohlaví, aby byly posíleny lidské 
zdroje a kapitál, což jsou nezbytné 
podmínky konkurenceschopné znalostní 
ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyzývá členské státy, aby lépe využívaly 
zdrojů a zvýšily kompetence místních a 
regionálních orgánů, zejména nevládních 
organizací a malých a středních podniků, 
za účelem hospodářského, společenského 
a územního rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá skutečnost, že strategická zpráva 
(KOM (2010)110) klade větší důraz na 
využívání strukturálních fondů založené 
na výsledcích; podporuje návrhy 
předkládané Komisí ohledně většího 
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důrazu na využívání strukturálních fondů 
založené na výsledcích a ohledně 
vytváření finančních pobídek pro členské 
státy, které splňují vytyčené cíle, a 
následně odměňování úspěšného plnění 
programů; vítá skutečnost, že tento postup 
pomůže zajistit, že se peníze dostanou 
právě těm, kteří je potřebují;

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá skutečnost, že více než 50 % osob, 
na něž se vztahovaly programy ESF, byly 
ženy; předpokládá, že Komise i členské 
státy budou věnovat zvýšenou pozornost 
začlenění starších pracovníků na trh 
práce a budou brát v úvahu demografický 
vývoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. předpokládá, že Komise a členské státy 
budou úzce spolupracovat, aby dokázaly 
reagovat rychleji a efektivněji na změny 
na trhu práce a uplatňovat nezbytná, na 
výsledky orientovaná opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vítá skutečnost, že ESF poskytl 
náležitou podporu v uplatňování reforem 
trhu práce a prokázal, že je efektivním 
nástrojem, který přispívá ke změně politik 
v oblasti trhu práce z pasivních na aktivní 
a dokonce preventivně zaměřené; vyzývá 
členské státy, aby pokračovaly ve 
strukturálních reformách, které ochrání 
trh práce před případnou krizí v 
budoucnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby podpořila sledování 
pokroku posílením rozšířeného využívání 
klíčových ukazatelů v národních 
strategických zprávách; zdůrazňuje potřebu 
objasnit úspěchy vnitrostátních politik v 
souvislosti s vytvářením pracovních míst, 
prosazováním rovných příležitostí 
a sociálním začleňováním všech 
zranitelných skupin.

6. vyzývá Komisi, aby podpořila sledování 
pokroku posílením rozšířeného využívání 
klíčových ukazatelů v národních 
strategických zprávách; zdůrazňuje, že je 
třeba, aby Komise požádala členské státy o 
poskytnutí příslušných kvalitativních i 
kvantitativních prvků týkajících se 
provádění programů politiky soudržnosti;
zdůrazňuje potřebu objasnit úspěchy 
vnitrostátních politik v souvislosti s 
vytvářením pracovních míst, prosazováním 
rovných příležitostí a sociálním 
začleňováním všech zranitelných skupin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby podpořila sledování 
pokroku posílením rozšířeného využívání 
klíčových ukazatelů v národních 
strategických zprávách; zdůrazňuje potřebu 
objasnit úspěchy vnitrostátních politik v 
souvislosti s vytvářením pracovních míst, 
prosazováním rovných příležitostí 
a sociálním začleňováním všech 
zranitelných skupin.

6. vyzývá Komisi, aby podpořila sledování 
pokroku tím, že posílí rozšířené využívání 
předem stanovených ukazatelů jasných a 
měřitelných cílů a výstupů v národních 
strategických zprávách, za podmínek, že 
tyto ukazatele budou jasné a srozumitelné, 
statisticky ověřené, pravidelně sbírané a 
zveřejňované;  zdůrazňuje potřebu objasnit 
úspěchy vnitrostátních politik v souvislosti 
s vytvářením pracovních míst, 
prosazováním rovných příležitostí 
a sociálním začleňováním všech 
zranitelných skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je toho názoru, že politika soudržnosti 
nesmí být považována za pouhý nástroj k 
dosažení cílů ostatních politik v sektoru, 
neboť je to politika Společenství s vysokou 
přidanou hodnotou, která má svůj důvod 
existence: hospodářská a sociální 
soudržnost;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 57
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby provedla 
hloubkovou analýzu dopadu provádění 
paktu o stabilitě a růstu, zavedení eura a 
liberalizace vnitřních a mezinárodních 
trhů na politiku soudržnosti a 
konvergence, zejména pokud jde o 
mikropodniky a malé a střední podniky v 
každém členském státě;

Or. pt

Pozměňovací návrh 58
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6а. vyzývá Komisi, aby podpořila členské 
státy v užívání různých nástrojů politiky 
soudržnosti integrovanějším a 
koordinovanějším způsobem, s cílem  
dosáhnout větší účinnosti, která bude 
založena na zintenzivnění činností 
zaměřených na realizaci priorit sociálního 
začleňování.

Or. bg

Pozměňovací návrh 59
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá pravidelnou politickou rozpravu 
za účelem zvýšení transparentnosti, 
odpovědnosti a hodnocení účinků politiky 
soudržnosti; 

Or. en


