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Pozměňovací návrh 49
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) ESF by měl v rámci úkolů, které mu 
byly svěřeny článkem 162 Smlouvy, 
poskytovat základní podporu politikám 
pro vytváření pracovních míst spojených s 
právy, hrát významnou úlohu v posilování 
sociálního začlenění, podporovat 
vzdělávání a celoživotní učení, a tím by 
měl v souladu s článkem 174 Smlouvy 
přispívat k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, čímž se prosadí značné 
posílení jeho finančního objemu.
V souladu s článkem 9 Smlouvy by měl 
ESF přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou všeobecně přístupné sociální 
ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní všeobecného 
a odborného vzdělávání a ochrany lidského 
zdraví.

Or. pt

Pozměňovací návrh 50
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) ESF by měl v rámci úkolů, které mu 
byly svěřeny článkem 162 Smlouvy, 
vytvářet větší množství pracovních 
příležitostí, podporovat vzdělávání a 
celoživotní učení a vytvářet politiky 
aktivního začleňování, a tím by měl v 
souladu s článkem 174 Smlouvy přispívat 

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

174 Smlouvy přispívat k hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti. V souladu 
s článkem 9 Smlouvy je ESF povinen 
přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti sociálnímu vyloučení a vysokou 
úrovní všeobecného a odborného 
vzdělávání a ochrany lidského zdraví.
V rámci všech politik je třeba dbát na to, 
aby přispívaly k zajištění kvalitních 
pracovních míst a nepodporovaly nejisté 
zaměstnání.

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en



AM\904731CS.doc 5/208 PE489.537v02-00

CS

Pozměňovací návrh 52
Lívia Járóka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou 
přiměřené sociální ochrany, bojem proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení a vysokou 
úrovní všeobecného a odborného 
vzdělávání a ochrany lidského zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2



AM\904731CS.doc 7/208 PE489.537v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 57
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada na svém zasedání dne 
17. června 2010 vyzvala k tomu, aby 
všechny společné politiky, včetně politiky 
soudržnosti, podpořily Strategii pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění Evropa 2020. Aby se zajistilo 
plné sladění ESF s cíli této strategie, 
zejména pokud jde o zaměstnanost, 
vzdělávání a boj proti sociálnímu 

(3) Evropská rada na svém zasedání dne 
17. června 2010 vyzvala k tomu, aby 
všechny společné politiky, včetně politiky 
soudržnosti, podpořily Strategii pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění Evropa 2020. Aby se zajistilo 
plné sladění ESF s cíli této strategie,
zejména pokud jde o zaměstnanost, 
vzdělávání a boj proti chudobě a
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vyloučení, měl by ESF podporovat členské 
státy při provádění doporučení Rady 
o hlavních směrech hospodářských politik 
členských států a Unie a rozhodnutí Rady 
o hlavních směrech politik zaměstnanosti 
členských států, které byly přijaty 
v souladu s článkem 121 a čl. 148 odst. 4 
Smlouvy. ESF by měl rovněž přispět 
k provádění stěžejních iniciativ, zejména 
pokud jde o Agendu pro nové dovednosti 
a pracovní místa, Mládež v pohybu a 
Evropskou platformu pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení. Podpoří rovněž 
činnosti v rámci iniciativ Digitální agenda 
a Unie inovací.

sociálnímu vyloučení, měl by ESF 
podporovat členské státy v jejich úsilí o 
dosažení těchto cílů. ESF by měl rovněž 
podporovat provádění stěžejních iniciativ, 
zejména pokud jde o Agendu pro nové 
dovednosti a pracovní místa, Mládež 
v pohybu a Evropskou platformu pro boj 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Měl 
by rovněž podporovat činnosti v rámci 
iniciativ Digitální agenda a Unie inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada na svém zasedání dne 
17. června 2010 vyzvala k tomu, aby 
všechny společné politiky, včetně politiky 
soudržnosti, podpořily Strategii pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění Evropa 2020. Aby se zajistilo 
plné sladění ESF s cíli této strategie, 
zejména pokud jde o zaměstnanost, 
vzdělávání a boj proti sociálnímu 
vyloučení, měl by ESF podporovat členské 
státy při provádění doporučení Rady 
o hlavních směrech hospodářských politik 
členských států a Unie a rozhodnutí Rady 
o hlavních směrech politik zaměstnanosti
členských států, které byly přijaty 
v souladu s článkem 121 a čl. 148 odst. 4 
Smlouvy. ESF by měl rovněž přispět 
k provádění stěžejních iniciativ, zejména 
pokud jde o Agendu pro nové dovednosti 
a pracovní místa, Mládež v pohybu a 

(3) Evropská rada na svém zasedání dne 
17. června 2010 vyzvala k tomu, aby 
všechny společné politiky, včetně politiky 
soudržnosti, podpořily Strategii pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění Evropa 2020. Aby se zajistilo 
plné sladění ESF s cíli této strategie, 
zejména pokud jde o zaměstnanost, 
vzdělávání, odbornou přípravu a boj proti 
chudobě, diskriminaci a sociálnímu 
vyloučení, měl by ESF podporovat členské 
státy při provádění doporučení Rady 
o hlavních směrech hospodářských politik 
členských států a Unie a rozhodnutí Rady 
o hlavních směrech politik zaměstnanosti 
členských států, které byly přijaty 
v souladu s článkem 121 a čl. 148 odst. 4 
Smlouvy. ESF by měl rovněž přispět 
k provádění stěžejních iniciativ, zejména 
pokud jde o Agendu pro nové dovednosti 
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Evropskou platformu pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení. Podpoří rovněž 
činnosti v rámci iniciativ Digitální agenda 
a Unie inovací.

a pracovní místa, Mládež v pohybu, 
Příležitosti pro mladé a Evropskou 
platformu pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení. Podpoří rovněž 
činnosti v rámci iniciativ Digitální agenda 
a Unie inovací a další strategie provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada na svém zasedání dne 
17. června 2010 vyzvala k tomu, aby 
všechny společné politiky, včetně politiky 
soudržnosti, podpořily Strategii pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění Evropa 2020. Aby se zajistilo 
plné sladění ESF s cíli této strategie, 
zejména pokud jde o zaměstnanost, 
vzdělávání a boj proti sociálnímu 
vyloučení, měl by ESF podporovat členské 
státy při provádění doporučení Rady 
o hlavních směrech hospodářských politik 
členských států a Unie a rozhodnutí Rady 
o hlavních směrech politik zaměstnanosti 
členských států, které byly přijaty 
v souladu s článkem 121 a čl. 148 odst. 4 
Smlouvy. ESF by měl rovněž přispět 
k provádění stěžejních iniciativ, zejména 
pokud jde o Agendu pro nové dovednosti 
a pracovní místa, Mládež v pohybu a 
Evropskou platformu pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení. Podpoří rovněž 
činnosti v rámci iniciativ Digitální agenda 
a Unie inovací.

(3) Evropská rada na svém zasedání dne 
17. června 2010 vyzvala k tomu, aby 
všechny společné politiky, včetně politiky 
soudržnosti, podpořily Strategii pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění Evropa 2020. Aby se zajistilo 
plné sladění ESF s cíli této strategie, 
zejména pokud jde o zaměstnanost, 
vzdělávání, odbornou přípravu a boj proti 
sociálnímu vyloučení, musí ESF 
podporovat členské státy při provádění 
doporučení Rady o hlavních směrech 
hospodářských politik členských států 
a Unie a rozhodnutí Rady o hlavních 
směrech politik zaměstnanosti členských 
států, které byly přijaty v souladu 
s článkem 121 a čl. 148 odst. 4 Smlouvy. 
ESF by měl rovněž přispět k provádění 
stěžejních iniciativ, zejména pokud jde o 
Agendu pro nové dovednosti a pracovní 
místa, Mládež v pohybu14 a Evropskou 
platformu pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení. Měl by rovněž 
podpořit činnosti v rámci iniciativ Digitální 
agenda a Unie inovací.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 61
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada na svém zasedání dne 
17. června 2010 vyzvala k tomu, aby 
všechny společné politiky, včetně politiky 
soudržnosti, podpořily Strategii pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění Evropa 2020. Aby se zajistilo 
plné sladění ESF s cíli této strategie, 
zejména pokud jde o zaměstnanost, 
vzdělávání a boj proti sociálnímu 
vyloučení, měl by ESF podporovat členské 
státy při provádění doporučení Rady 
o hlavních směrech hospodářských politik 
členských států a Unie a rozhodnutí Rady 
o hlavních směrech politik zaměstnanosti 
členských států, které byly přijaty 
v souladu s článkem 121 a čl. 148 odst. 4 
Smlouvy. ESF by měl rovněž přispět 
k provádění stěžejních iniciativ, zejména 
pokud jde o Agendu pro nové dovednosti 
a pracovní místa, Mládež v pohybu a 
Evropskou platformu pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení. Podpoří rovněž 
činnosti v rámci iniciativ Digitální agenda 
a Unie inovací.

(3) Evropská rada na svém zasedání dne 
17. června 2010 vyzvala k tomu, aby 
všechny společné politiky, včetně politiky 
soudržnosti, podpořily Strategii pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění Evropa 2020. Aby se zajistilo 
plné sladění ESF s cíli této strategie, 
zejména pokud jde o zaměstnanost, 
vzdělávání a boj proti chudobě a
sociálnímu vyloučení, měl by ESF 
podporovat členské státy při provádění 
doporučení Rady o hlavních směrech 
hospodářských politik členských států 
a Unie a rozhodnutí Rady o hlavních 
směrech politik zaměstnanosti členských 
států, které byly přijaty v souladu 
s článkem 121 a čl. 148 odst. 4 Smlouvy. 
ESF by měl rovněž přispět k provádění 
stěžejních iniciativ, zejména pokud jde o 
Agendu pro nové dovednosti a pracovní 
místa, Mládež v pohybu a Evropskou 
platformu pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení. Podpoří rovněž 
činnosti v rámci iniciativ Digitální agenda 
a Unie inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada na svém zasedání dne 
17. června 2010 vyzvala k tomu, aby 

(3) Evropská rada na svém zasedání dne 
17. června 2010 vyzvala k tomu, aby 
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všechny společné politiky, včetně politiky 
soudržnosti, podpořily Strategii pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění Evropa 2020. Aby se zajistilo 
plné sladění ESF s cíli této strategie, 
zejména pokud jde o zaměstnanost, 
vzdělávání a boj proti sociálnímu 
vyloučení, měl by ESF podporovat členské 
státy při provádění doporučení Rady 
o hlavních směrech hospodářských politik 
členských států a Unie a rozhodnutí Rady 
o hlavních směrech politik zaměstnanosti 
členských států, které byly přijaty 
v souladu s článkem 121 a čl. 148 odst. 4 
Smlouvy. ESF by měl rovněž přispět 
k provádění stěžejních iniciativ, zejména 
pokud jde o Agendu pro nové dovednosti 
a pracovní místa, Mládež v pohybu a 
Evropskou platformu pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení. Podpoří rovněž 
činnosti v rámci iniciativ Digitální agenda 
a Unie inovací.

všechny společné politiky, včetně politiky 
soudržnosti, podpořily Strategii pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění Evropa 2020. Aby se zajistilo 
plné sladění ESF s cíli této strategie, 
zejména pokud jde o zaměstnanost, 
vzdělávání a boj proti sociálnímu 
vyloučení, měl by ESF podporovat členské 
státy při provádění doporučení Rady 
o hlavních směrech hospodářských politik 
členských států a Unie a rozhodnutí Rady 
o hlavních směrech politik zaměstnanosti 
členských států, které byly přijaty 
v souladu s článkem 121 a čl. 148 odst. 4 
Smlouvy. ESF by měl rovněž přispět 
k provádění stěžejních iniciativ, zejména 
pokud jde o Agendu pro nové dovednosti 
a pracovní místa, Mládež v pohybu a 
Evropskou platformu pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení1. Měl by rovněž 
podpořit činnosti v rámci iniciativ Digitální 
agenda a Unie inovací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Členské státy by měly mít možnost 
využívat zdroje ESF, aby doplnily opatření 
prováděná v rámci EFG v případech, kdy 
jsou pracovníci propuštěni v důsledku 
vážného narušení místního, regionálního 
nebo vnitrostátního hospodářství 
vyvolaného nečekanou krizí nebo 
v důsledku prudkého poklesu určitého 
odvětví nebo přemístění činností do zemí 
mimo EU se závažnými nepříznivými 
dopady na místní, regionální nebo 
vnitrostátní hospodářství.
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Or. en

Pozměňovací návrh 64
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská unie se nyní potýká se 
strukturálními problémy vyplývajícími 
z hospodářské globalizace, 
z technologických změn a stárnutí pracovní 
síly a se stále častějšími nedostatky, pokud 
jde o dovednosti a pracovní síly 
v některých odvětvích a regionech. Tyto 
problémy se ještě zhoršily kvůli nedávné 
hospodářské a finanční krizi, jejímž 
důsledkem je zvýšená míra 
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) 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 
tvorby pracovních míst spojených s právy
a mobility pracovníků, investice do 
vzdělávání, dovedností a celoživotního 
učení, podpora sociálního začleňování a 
boj proti chudobě. ESF může podporovat 
Evropské služby zaměstnanosti (činnosti 
sítě EURES), pokud jde o přijímání 
zaměstnanců a související informace, 
poradenské a konzultační služby na 
vnitrostátní i přeshraniční úrovni.

Or. pt

Pozměňovací návrh 65
Anthea McIntyre
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská unie se nyní potýká se 
strukturálními problémy vyplývajícími 
z hospodářské globalizace, 
z technologických změn a stárnutí pracovní 
síly a se stále častějšími nedostatky, pokud 
jde o dovednosti a pracovní síly 
v některých odvětvích a regionech. Tyto 
problémy se ještě zhoršily kvůli nedávné 
hospodářské a finanční krizi, jejímž 
důsledkem je zvýšená míra 
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) Evropská unie se nyní potýká se 
strukturálními problémy vyplývajícími 
z hospodářské globalizace, 
z technologických změn a stárnutí pracovní 
síly, se stále častější nerovnováhou 
v nabídce a poptávce po dovednostech a 
nedostatkem 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, přičemž 
všechny tyto oblasti budou přispívat 
k lepšímu sociálnímu začleňování a boji
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), jež by doplnily vnitrostátní 
služby zaměstnanosti, pokud jde 
o přijímání zaměstnanců a související 
informace, poradenské a konzultační 
služby na vnitrostátní i přeshraniční úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská unie se nyní potýká se 
strukturálními problémy vyplývajícími 

(4) Evropská unie se nyní potýká se 
strukturálními problémy vyplývajícími 
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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.

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, uprchlíka a žadatele o azyl. 
Cílem ESF by měla být podpora kvalitní
zaměstnanosti, přičemž pozornost by měla 
být věnována zejména osobám, které jsou 
nejvíce vzdáleny trhu práce, a mobility 
pracovníků, investice do vzdělávání, 
dovedností a celoživotního učení, podpora 
sociálního začleňování, boj proti chudobě a 
diskriminaci. 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) a související činnosti sítě
EURES, především přeshraniční 
partnerství EURES, pokud jde o přijímání 
zaměstnanců a související informace, 
poradenské a konzultační služby na 
vnitrostátní i přeshraniční úrovni 
s ohledem zejména na přeshraniční 
pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská unie se nyní potýká se 
strukturálními problémy vyplývajícími 
z hospodářské globalizace, 
z technologických změn a stárnutí pracovní 

(4) Evropská unie se nyní potýká se 
strukturálními problémy vyplývajícími 
z hospodářské globalizace, 
z technologických změn a stárnutí pracovní 
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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.

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 
důstojné práce, vysoce kvalitní
zaměstnanosti a odstraňování nejistého 
zaměstnání, investice do vzdělávání, 
dovedností a celoživotního učení, podpora 
sociálního začleňování a boj proti chudobě. 
ESF by měl podporovat inkluzivní trhy
práce tím, že usnadní dobrovolnou
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(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 
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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.

lidi a jiné zranitelné skupiny, například 
migranty. Cílem ESF musí být podpora 
zaměstnanosti, tvorba a zachování 
kvalitních pracovních míst a podpora 
dobrovolné 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 
dobrovolnou 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 
a doplňovat již uvolněné finanční 
prostředky, které jsou k dispozici v rámci 
sítě EURES a její osy programu pro 
sociální změny a inovace.

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská unie se nyní potýká se 
strukturálními problémy vyplývajícími 
z hospodářské globalizace, 
z technologických změn a stárnutí pracovní 
síly a se stále častějšími nedostatky, pokud 
jde o dovednosti a pracovní síly 
v některých odvětvích a regionech. Tyto 
problémy se ještě zhoršily kvůli nedávné 
hospodářské a finanční krizi, jejímž 
důsledkem je zvýšená míra 
nezaměstnanosti zasahující zejména mladé 
lidi a jiné zranitelné skupiny, například 
migranty. Cílem ESF by měla být podpora 
zaměstnanosti a mobility pracovníků, 

(4) Evropská unie se nyní potýká se 
strukturálními a demografickými problémy 
vyplývajícími z hospodářské globalizace, 
z technologických změn a stárnutí pracovní 
síly a se stále častějšími nedostatky, pokud 
jde o dovednosti a pracovní síly 
v některých odvětvích a regionech. Tyto 
problémy se ještě zhoršily kvůli nedávné 
hospodářské a finanční krizi, jejímž 
důsledkem je zvýšená míra 
nezaměstnanosti zasahující zejména mladé 
lidi a jiné zranitelné skupiny, například 
migranty. Cílem ESF by měla být podpora 
a vytváření zaměstnanosti a mobility 



PE489.537v02-00 18/208 AM\904731CS.doc

CS

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.

pracovníků, investice do vzdělávání, 
dovedností a celoživotního učení, podpora 
sociálního začleňování a boj proti chudobě. 
ESF může přispívat k lepšímu fungování 
trhů práce tím, že zlepší nadnárodní 
geografickou mobilitu pracovníků, a může
podporovat Evropské služby zaměstnanosti 
(činnosti sítě EURES), pokud jde 
o přijímání zaměstnanců a související 
informace, poradenské a konzultační 
služby na vnitrostátní i přeshraniční úrovni.
Evropská komise by měla systematicky 
sledovat činnost sítě EURES a zveřejňovat 
výsledky.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Lívia Járóka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(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 a národnostní menšiny. Cílem 
ESF musí být podpora vytváření trvalých 
pracovních míst a mobility pracovníků, 
investice do vzdělávání, dovedností a 
celoživotního učení, podpora sociálního 
začleňování a rovných příležitostí a boj 
proti chudobě. ESF by měl přispívat k 
lepšímu fungování trhů práce tím, že zlepší 
nadnárodní geografickou mobilitu 
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služby zaměstnanosti (činnosti sítě 
EURES), pokud jde o přijímání 
zaměstnanců a související informace, 
poradenské a konzultační služby na 
vnitrostátní i přeshraniční úrovni.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská unie se nyní potýká se 
strukturálními problémy vyplývajícími 
z hospodářské globalizace, 
z technologických změn a stárnutí pracovní 
síly a se stále častějšími nedostatky, pokud
jde o dovednosti a pracovní síly 
v některých odvětvích a regionech. Tyto 
problémy se ještě zhoršily kvůli nedávné 
hospodářské a finanční krizi, jejímž 
důsledkem je zvýšená míra 
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) 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 a osoby žijící ve znevýhodněných 
mikroregionech. Cílem ESF by měla být 
podpora důstojného zaměstnání 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) ESF má zejména v současných 
hospodářských podmínkách potenciál 
vytvářet přidanou hodnotu tím, že bude 
zaměřen na vytváření většího množství 
pracovních příležitostí a investice do 
dovedností. ESF nesmí podporovat 
opatření, která překračují jeho právní 
rámec a zasahují do jiných oblastí 
sociální politiky, naopak je důležitější 
přeorientovat podporu z tohoto fondu na 
růst a vytváření pracovních míst, což 
mimo jiné přispěje k lepšímu začleňování 
a snižováních chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Elisabeth Schroedter

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 a zvýšení počtu pracovních 
příležitostí by se kromě tematických priorit 
uvedených v článku 9 nařízení (EU) č. 
(nařízení o společných ustanoveních) v 
regionech a členských státech měla zlepšit 
výkonnost veřejné správy na vnitrostátní a 
regionální úrovni a rovněž její schopnost 
spoluúčasti a posílit institucionální 
kapacita zúčastněných stran, které 
provádějí politiky zaměstnanosti a 
vzdělávání a politiky v sociokulturní 
oblasti a sociální politiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Kinga Göncz

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 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 a které působí v oblasti boje proti 
diskriminaci, přičemž důraz by měl být 
kladen zejména na nevládní organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Anthea McIntyre

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 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 v oblasti 
odborné přípravy a sociální politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Elisabeth Schroedter
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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 
soustavný rozvoj a konkurenceschopnost 
evropských mikropodniků, malých 
a středních podniků, včetně podniků 
v kulturním a tvůrčím odvětví, s cílem 
vytvářet kvalitní pracovní místa 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. 
ESF by měl rovněž podporovat dovednosti 
v kulturní a tvůrčí oblasti s cílem zajistit 
větší množství pracovních příležitostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zároveň je nezbytné podpořit rozvoj a (6) Zároveň je nezbytné podpořit rozvoj a 



PE489.537v02-00 24/208 AM\904731CS.doc

CS

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.

konkurenceschopnost evropských malých 
a středních podniků a mikropodniků 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 z procesu 
vzdělávání do zaměstnání a mezi 
jednotlivými pracovními místy a řešit stále 
častější nedostatek dovedností, a proto by 
měl vytvářet pracovní příležitosti, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 

(6) Zároveň je nezbytné podpořit rozvoj, 
konkurenceschopnost a celoevropskou 
mobilitu evropských malých a středních 
podniků a zajistit, aby se lidé s pomocí 
vhodných dovedností získaných díky 
celoživotnímu učení dokázali přizpůsobit 
měnícím se hospodářským a sociálním 
okolnostem a novým podmínkám, jako je 
přechod na znalostní ekonomiku, digitální 
agenda a přechod na nízkouhlíkové 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) ESF by měl přispět ke strategii Evropa 
2020 a umožnit členským státům 
dostatečnou pružnost ve využívání 
prostředků k řešení svých vlastních 
specifických problémů s ohledem 
na dosažení cílů strategie Evropa 2020, 
čímž bude svou podporu více soustředit na 
priority Evropské unie. Zejména by měl 
více podporovat boj proti sociálnímu 
vyloučení a chudobě, a to tím, že zaměří 
prostředky na růst, vytváření pracovních 
příležitostí a řešení nedostatku důležitých 
dovedností odpovídajících potřebám. 
V závislosti na úrovni rozvoje 
podporovaných regionů by se měla omezit 
i volba a počet investičních priorit pro 
podporu z ESF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zejména by měl více podporovat boj 
proti sociálnímu vyloučení a chudobě, a 
sice prostřednictvím minimálních účelově 
vyčleněných přídělů.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) ESF by měl přispět ke strategii Evropa 
2020 tím, že více soustředí svou podporu 
na priority Evropské unie. V souladu s čl. 
84 odst. 3 nařízení (EU) č. ...(nařízení o 
společných ustanoveních...) je stanoven 
minimální objem prostředků pro ESF pro 
každou kategorii regionů, přičemž 
výsledný celkový minimální objem 
prostředků pro ESF představuje 25 % 
rozpočtu určeného na politiku soudržnosti 
(s výjimkou přídělu pro nástroj na 
propojení Evropy), tj. 84 miliard EUR. 
Zejména by měl více podporovat boj proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě, a sice 
prostřednictvím minimálních účelově 
vyčleněných přídělů ve výši 20 % 
celkových zdrojů ESF vyčleněných pro 
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jednotlivé členské státy. V závislosti na 
úrovni rozvoje podporovaných regionů by 
se měla omezit i volba a počet investičních 
priorit pro podporu z ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Ole Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 

(7) ESF by měl přispět ke strategii Evropa 
2020 tím, že více soustředí svou podporu 
na priority Evropské unie. Zejména by měl 
více podporovat aktivní boj proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě, a sice 



PE489.537v02-00 28/208 AM\904731CS.doc

CS

prostřednictvím minimálních účelově 
vyčleněných přídělů. V závislosti na úrovni 
rozvoje podporovaných regionů by se měla 
omezit i volba a počet investičních priorit 
pro podporu z ESF.

prostřednictvím minimálních účelově 
vyčleněných přídělů. V závislosti na úrovni 
rozvoje podporovaných regionů by se měla 
omezit i volba a počet investičních priorit 
pro podporu z ESF.

Or. en

Odůvodnění

ESF by se měl v zájmu boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě soustředit spíše na 
iniciativy a dlouhodobé investice, které povzbudí sociálně vyloučené osoby a osoby žijící v 
chudobě, spíše než iniciativy spočívající v pouhém přerozdělování zdrojů pro účely sociální 
pomoci. 

Pozměňovací návrh 85
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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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 a 
„tvrdých“ a „měkkých“ ukazatelů 
souvisejících s kvalitativními a 
kvantitativními cíli v rozčlenění podle 
pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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. Veškeré 
údaje musejí být uvedeny v členění podle 
pohlaví, neboť se jedná o dodatečný 
všeobecný rizikový faktor sociálního 
vyloučení a chudoby žen.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby se zajistilo důkladnější 
monitorování a hodnocení výsledků 
dosažených na evropské úrovni 

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

prostřednictvím činností s podporou ESF, 
musí být stanoven společný soubor 
ukazatelů pro výstupy a výsledky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vzhledem k tomu, že monitorování a 
hodnocení jsou v souvislosti s ESF velmi 
důležité, je nutné vytvořit rozsáhlý a 
podložený soubor ukazatelů, které 
jednoznačně ukazují, kde bylo dosaženo 
pokroku, a také určí oblasti, v nichž 
využívání prostředků nepřispělo ke 
splnění záměrů a cílů. V rámci hodnocení 
plnění záměrů a cílů by se měly zohlednit 
také alternativní vnitrostátní zprávy 
vypracované nevládními organizacemi. V 
této souvislosti je zapotřebí získat nejen 
údaje o zaměstnanosti a vzdělání, ale také 
o různých podobách chudoby a sociálního 
vyloučení, např. nerovném přístupu k 
informacím, zboží a službám, a změnách 
relevantních podmínek. Je zapotřebí 
získat tyto údaje na úrovni jednotlivých 
členských států, aby doplnily ukazatele z 
Laekenu jakožto přístup k mapování 
chudoby. Dále je zapotřebí také 
rozlišených údajů týkajících se situace 
Romů.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Anthea McIntyre
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Elisabeth Schroedter

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, přičemž je 
třeba vzít v potaz subjekty působící na 
regionální a místní úrovni, zejména 
zapojení sociálních partnerů a nevládních 
organizací tím, že jim bude přidělena 
vymezená část vyčleněných prostředků, 
která může mít podobu globálního grantu. 
Členské státy musí zajistit účast sociálních 
partnerů a nevládních organizací na 
provádění ESF a jejich aktivní zapojení.
Členské státy mimoto vyčlení přiměřenou 
míru finančních prostředků v rámci 
technické pomoci z ESF uvedenou v 
článku 52 nařízení [...] [nařízení o 
společných ustanoveních] přímo všem 
partnerům uvedeným v článku 5 nařízení 
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[...] [nařízení o společných ustanoveních], 
zejména sociálním partnerům a 
organizacím občanské společnosti, s cílem 
usnadnit zapojení a účast těchto partnerů
na přípravách, provádění, monitorování a 
hodnocení programů a činností a podpořit 
budování jejich kapacit v souladu 
s evropským kodexem chování týkajícím 
se partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 a nevládními
organizacemi. Proto je nutné, aby členské 
státy včas a důsledně zapojily sociální 
partnery, nevládní organizace, místní a 
regionální orgány do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení ESF. Na všech 
úrovních správy by měla být vytvářena 
vysoce kvalitní partnerství. Zásada 
partnerství by měla být posílena 
a rozšířena na všechny činnosti 
podporované z ESF jakožto hlavní zásada.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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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 
příslušnými regionálními, místními, 
městskými a jinými místními orgány, 
zastřešujícími sdruženími zastupujícími 
místní a regionální orgány, sociálními 
partnery a nevládními organizacemi 
v rámci strategického řízení ESF, a to od 
formulování priorit operačních programů, 
včetně programů, jejichž řízením byl 
pověřen zprostředkující subjekt, až po 
provádění ESF a hodnocení výsledků. 
Proto je nutné, aby členské státy 
podporovaly účast sociálních partnerů a 
nevládních organizací na provádění ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Mara Bizzotto

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 
příslušnými regionálními, místními, 
městskými a jinými místními orgány, 
sociálními partnery a nevládními 
organizacemi. Proto je nutné, aby členské 
státy podporovaly účast sociálních partnerů 
a nevládních organizací a rovněž
příslušných regionálních, místních, 
městských a jiných místních orgánů ve 
strategickém řízení ESF, a to od 
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formulování priorit operačních programů, 
včetně programů, jejichž řízením byl 
pověřen zprostředkující subjekt, až po 
provádění ESF a hodnocení výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Jutta Steinruck

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 
místními a regionálními správními 
orgány, sociálními partnery a nevládními 
organizacemi. Proto je nutné, aby členské 
státy podporovaly účast místních 
a regionálních správních orgánů, 
sociálních partnerů a nevládních organizací 
na plánování, provádění při monitorování 
a hodnocení opatření ESF.

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Kinga Göncz

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 

(9) Účinné a efektivní provádění činností 
podporovaných z ESF závisí na řádné 
správě věcí veřejných a na partnerství mezi 
všemi příslušnými územními 
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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.

a socioekonomickými činiteli, zejména 
sociálními partnery a nevládními 
organizacemi. Proto je nutné, aby členské 
státy zapojily sociální partnery a nevládní 
organizace do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů 
financovaných z ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 a nevládními 
organizacemi. Proto je nutné, aby členské 
státy podporovaly účast sociálních partnerů 
a nevládních organizací na provádění ESF, 
zejména v oblasti vzdělávání, což umožní 
lepší přizpůsobení výuky potřebám 
regionálního, vnitrostátního i evropského 
trhu práce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Účinné a efektivní provádění činností 
podporovaných z ESF závisí na řádné 

(9) Účinné a efektivní provádění činností 
podporovaných z ESF závisí na řádné 
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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.

správě věcí veřejných a na partnerství mezi 
všemi příslušnými územními 
a socioekonomickými činiteli, zejména 
sociálními partnery, organizovanou 
občanskou společností a podnikatelskými
a nevládními organizacemi. Proto je nutné, 
aby členské státy podporovaly účast 
sociálních partnerů a nevládních organizací 
na provádění ESF.

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Vzhledem k tomu, že je v zájmu 
zaměstnanosti a sociální soudržnosti 
nutné přijmout integrovaný a celostní 
přístup, měl by ESF podporovat 
meziodvětvovou a nadnárodní spolupráci 
a územní partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby provádění priorit 
financovaných z ESF přispělo k podpoře 
rovnosti žen a mužů v souladu s článkem 8 
Smlouvy. Z hodnocení vyplynulo, že 
zohlednění tohoto aspektu ve všech 

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

dimenzích programů je velmi důležité a 
zároveň je třeba zajistit, aby byla přijata 
konkrétní opatření na podporu rovnosti žen 
a mužů. ESF musí mít dostatečnou 
kapacitu pro podporu politik rovnosti, 
tvorby trvalých a kvalitních pracovních 
míst a spravedlivého přerozdělování 
výnosů. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 101
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby provádění priorit 
financovaných z ESF přispělo k podpoře 
rovnosti žen a mužů v souladu s článkem 8 
Smlouvy. Z hodnocení vyplynulo, že 
zohlednění cílů v oblasti rovnosti žen a 
mužů ve všech dimenzích programů je 
velmi důležité a zároveň je třeba zajistit, 
aby byla přijata konkrétní opatření na 
podporu rovnosti žen a mužů. ESF by měl 
podporovat provádění příslušných politik 
EU, např. Strategie pro rovnost žen a 
mužů 2010–2015[1] a její další rozvíjení. 
Činnosti ESF by měly být pravidelně 
posuzovány na základě metod pro 
posouzení rozpočtu zohledňujícího 
rovnost žen a mužů.
____________
1 COM(2010)0491.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s článkem 10 Smlouvy by 
provádění priorit financovaných z ESF 
mělo přispět k boji proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace. ESF by měl 
podporovat plnění povinností vyplývajících 
z Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, mimo jiné pokud 
jde o vzdělání, zaměstnání a přístupnost. 
ESF by měl také napomoci přechodu z 
péče v institucionálním prostředí na 
komunitní péči.

(11) V souladu s článkem 10 Smlouvy by 
provádění priorit financovaných z ESF 
mělo přispět k boji proti diskriminaci 
na základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku, 
sexuální orientace nebo genderové identity 
tím, že bude věnována zvláštní pozornost 
osobám, které se potýkají s vícenásobnou 
diskriminací. ESF by měl podporovat 
plnění povinností vyplývajících z Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, mimo jiné pokud jde o 
vzdělání, zaměstnání a přístupnost. ESF by 
měl také napomoci provádění příslušných 
politik EU a přechodu z péče 
v institucionálním prostředí na komunitní 
péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s článkem 10 Smlouvy by 
provádění priorit financovaných z ESF 
mělo přispět k boji proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace. ESF by měl 
podporovat plnění povinností vyplývajících 
z Úmluvy OSN o právech osob se 

(11) V souladu s článkem 10 Smlouvy by 
provádění priorit financovaných z ESF 
mělo přispět k boji proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace a podpoře rovných 
příležitostí. ESF by měl podporovat plnění 
povinností vyplývajících z Úmluvy OSN 
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zdravotním postižením, mimo jiné pokud 
jde o vzdělání, zaměstnání a přístupnost. 
ESF by měl také napomoci přechodu z 
péče v institucionálním prostředí na 
komunitní péči.

o právech osob se zdravotním postižením, 
mimo jiné pokud jde o vzdělání, 
zaměstnání a přístupnost. ESF by měl také 
napomoci přechodu z péče 
v institucionálním prostředí na komunitní 
péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s článkem 10 Smlouvy by 
provádění priorit financovaných z ESF 
mělo přispět k boji proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace. ESF by měl 
podporovat plnění povinností vyplývajících 
z Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, mimo jiné pokud 
jde o vzdělání, zaměstnání a přístupnost. 
ESF by měl také napomoci přechodu z 
péče v institucionálním prostředí na
komunitní péči.

(11) V souladu s článkem 10 Smlouvy by 
provádění priorit financovaných z ESF 
mělo přispět k boji proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace. ESF by měl 
podporovat plnění povinností vyplývajících 
z Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, mimo jiné pokud 
jde o vzdělání, zaměstnání a přístupnost, a 
současně dodržovat zásadu subsidiarity. 
ESF by měl také napomoci přechodu z 
péče v institucionálním prostředí na 
komunitní péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Podpora sociálních inovací je zásadní vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

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 je zásadní 
pro tvorbu politik, které budou lépe 
reagovat na sociální změny, a podpory by 
se mělo dostat i inovativním sociálním 
podnikům. Sociální inovace by měly 
reagovat na sociální potřeby, které nejsou 
uspokojeny nebo jsou uspokojeny 
nedostatečně, pokud jde o boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, podporu 
vysoké úrovně kvalitní zaměstnanosti a 
důstojné práce, zaručení přiměřené 
sociální ochrany předcházející chudobě a 
zlepšení pracovních podmínek, a tím 
přispívají k sociálnímu pokroku. Pro 
účinnost takových politik má zásadní 
význam zkoušení a hodnocení inovativních 
řešení před jejich rozšířením, a proto si 
zaslouží zvláštní podporu z ESF. Kromě 
toho by úspěšné experimentování v oblasti 
sociální politiky financované
prostřednictvím programu pro sociální 
změny a inovace mělo být prováděno 
v ještě větší míře a s finanční podporou 
ESF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

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 je zásadní 
pro tvorbu politik, které budou lépe 
reagovat na sociální změny. Zvláštní 
pozornost by se měla věnovat účasti 
zranitelných skupin, včetně migrantů, 
uprchlíků a žadatelů o azyl. ESF by měl 
podporovat projekty nevládních 
organizací, inovativních sociálních 
podniků a podniků působících 
v sociokulturní oblasti a dalších subjektů 
v rámci sociálního hospodářství. Pro 
účinnost takových politik má zásadní 
význam určení politických otázek,
zkoušení a hodnocení inovativních řešení, 
inovování a experimentování s 
technikami, metodikami a jejich následné 
zohlednění ve všech oblastech, včetně 
nadnárodní spolupráce, před jejich 
rozšířením, a proto si zaslouží zvláštní 
podporu z ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

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, 

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

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

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a) Evropský sociální fond by měl 
podporovat místní sporty. 

Or. de

Pozměňovací návrh 113
Elisabeth Schroedter
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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, 
strategie místního rozvoje s vedoucí úlohou 
komunit a strategie udržitelného rozvoje 
měst, aby se do přípravy, realizace, 
monitorování a hodnocení kterékoli části 
operačních programů aktivně zapojily 
regionální a místní orgány, města, sociální 
partneři a nevládní organizace. Jednotlivé 
členské státy zapojí tyto orgány, 
organizace a skupiny do partnerství, která 
reprezentují příslušnou územní úroveň a 
mohla by mít vliv na provádění 
operačních programů nebo by jimi mohla 
být ovlivňována. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat skupinám, na něž by 
programy mohly mít dopad a pro něž 
může být obtížné tyto programy 
ovlivňovat, zejména pak nejzranitelnějším 
a marginalizovaným skupinám. Při 
spolupráci s partnery je třeba využívat 
osvědčených postupů, jež tvoří základ 
kodexu chování uvedeného v čl. 5 odst. 3. 
Nejméně 5 % z prostředků ESF 
přidělovaných na vnitrostátní úrovni se
přidělí na činnosti v rámci integrovaných 
územních investic podle článku 99 
nařízení [...] [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Kinga Göncz
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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, 
strategie udržitelného místního rozvoje 
s vedoucí úlohou komunit a strategie 
udržitelného rozvoje měst a venkova, aby 
se do přípravy, realizace, monitorování a 
hodnocení programů aktivněji zapojily 
regionální a místní orgány, města, sociální 
partneři a nevládní organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Anthea McIntyre

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, 
strategie místního rozvoje s vedoucí úlohou 
komunit a strategie udržitelného rozvoje 
měst, aby se do realizace programů 
aktivněji zapojily místní orgány, města a 
všechny příslušné subjekty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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. Je nutné 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Pervenche Berès

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. Je nutné 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.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, tvorbu 
pracovních míst, dobrovolnou mobilitu 
pracovníků, sociální začleňování a sociální
hospodářství. Poskytování grantů by mělo 
vždy představovat jednu z možností, aby 
bylo možné použít takovou kombinaci 
způsobů financování, která je pro 
regionální a místní potřeby nejvhodnější.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Elisabeth Schroedter

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, 
jestliže to přispěje k větší efektivnosti 
opatření jiných nástrojů EU, např. PSCI, 
EFG a EFRR, nebo tato opatření 
doplňuje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Anthea McIntyre

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 by měly být motivovány 
k využívání ESF prostřednictvím 
finančních nástrojů, aby podporovaly 
například studenty, tvorbu pracovních míst, 
mobilitu pracovníků a podnikání, včetně 
sociálního podnikání, přičemž všechny 
oblasti budou mít pozitivní vliv na sociální 
začleňování a snižování chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 zaměstnatelnost, zejména 
mezi mladými lidmi, tvorbu pracovních 
míst, mobilitu pracovníků, sociální 
začleňování a sociální podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) ESF doplňuje jiné programy Unie a 
zároveň uznává, že každý nástroj funguje 
v souladu se svými vlastními specifickými 
postupy. U týchž způsobilých nákladů 
nesmí docházet k dvojímu financování 
a mezi ESF, jinými programy Unie 
a strukturálními fondy, zejména 
programem pro sociální změny a inovace, 
se vytváří úzká součinnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Musí se zamezit dvojímu 
financování a překrývání ESF s jinými 
evropskými programy, zejména 
programem Práva a občanství na období 
2014-2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Vzhledem k tomu, že sociální 
inovace jsou předmětem různých 
programů, je třeba zavést opatření, jejichž 
cílem je zabránit dvojímu financování 
nebo překrývání týchž činností a iniciativ. 
Jelikož některé činnosti vykonávané ESF 
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v rámci sdíleného řízení se částečně 
překrývají s činnostmi programu pro 
sociální změny a inovace, který je řízen 
přímo, je třeba zavést opatření, jejichž 
cílem je zabránit zdvojování či dvojímu 
financování činností v rámci odlišných 
způsobů řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 125

Pervenche Berès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18a. Lidský kapitál představuje základní 
oporu pro mezinárodní 
konkurenceschopnost Unie a pro trvalý 
rozmach jejího hospodářství. Žádný jiný 
druh investice nemůže přinášet 
strukturální reformy, aniž by byl 
doprovázen soudržnou strategií 
zaměřenou na rozvoj lidského kapitálu, 
která zabezpečí růst. Z tohoto důvodu je 
zapotřebí dbát na to, aby finanční zdroje, 
které jsou určeny na zlepšování 
dovedností, na zvýšení zaměstnanosti a na 
podporu začlenění všech občanů do 
společnosti, umožňovaly provádět činnosti 
s dostatečným finančním krytím, a to ve 
výši nejméně 25 % finančních prostředků 
určených na politiku hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18a. Plné zapojení občanů do společnosti 
má spolu s investicemi do lidského 
kapitálu zásadní význam pro dosažení 
sociální soudržnosti. Finanční prostředky 
určené na splnění cílů strategie Evropa 
2020 v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání 
a boje proti chudobě musí být proto 
vynaloženy účinně, přičemž nejméně 25 % 
z rozpočtu Unie na politiku soudržnosti 
musí být přiděleno na ESF.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 128
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Nejen strukturální fondy a Fond 
soudržnosti, ale i veškeré politiky a 
činnost Unie musí být zaměřeny na 
hospodářskou, sociální i územní 
soudržnost. Je proto nezbytné brát v potaz 
vliv uplatňování hospodářských a 
měnových politik a liberalizace vnitřního i 
mezinárodního trhu na politiku 
soudržnosti a sbližování, zejména co se 
týče mikropodniků a malých a středních 
podniků v každém členském státě.

Or. pt

Pozměňovací návrh 129

Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Regionální politika je nezbytným 
nástrojem podpory hospodářské a sociální 
soudržnosti umožňujícím Unii vyvíjet 
činnost ke snížení regionálních 
nerovností, k podpoře skutečného 
sbližování a ke stimulaci rozvoje, tvorby 
kvalitních pracovních míst a sociálního 
pokroku, což přináší prospěch také méně 
rozvinutým regionům.

Or. pt

Pozměňovací návrh 130
Inês Cristina Zuber
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18c) ESF má za cíl zmenšovat rozdíly v 
životních podmínkách mezi členskými 
státy a regiony Unie se zaměřením na 
podporu hospodářské a sociální 
soudržnosti Je nutno revidovat kritéria 
pro financování členských států s cílem 
usnadnit využití ESF těm, kteří čelí 
největším finančním potížím.

Or. pt

Pozměňovací návrh 131
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18d) Vzhledem k hluboké hospodářské a 
finanční krizi, která postihuje některé 
členské státy a jejich regiony, by výše 
spolufinancování projektů hrazených 
z ESF neměla překračovat 10 %, aby bylo 
možné využívat ve větší míře zdrojů 
určených na soudržnost.

Or. pt

Pozměňovací návrh 132
Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, 
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, usnadňovat jejich 

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, 
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, usnadňovat jejich 
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přizpůsobování se změnám, přispívat 
k vysoké úrovni vzdělávání a odborné 
přípravy, podporovat rovnost mužů a žen, 
rovné příležitosti a nediskriminaci, 
zlepšovat sociální začleňování a bojovat 
proti chudobě, a tím přispívat k plnění 
priorit Evropské unie, pokud jde o 
posilování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

přizpůsobování se změnám, přispívat 
k vysoké úrovni vzdělávání a odborné 
přípravy, podporovat rovnost mužů a žen, 
rovné příležitosti a nediskriminaci, a tím 
přispívat k plnění priorit Evropské unie, 
pokud jde o podporu sociálního 
začleňování, boj proti chudobě a
posilování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, 
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, usnadňovat jejich 
přizpůsobování se změnám, přispívat 
k vysoké úrovni vzdělávání a odborné 
přípravy, podporovat rovnost mužů a žen, 
rovné příležitosti a nediskriminaci, 
zlepšovat sociální začleňování a bojovat 
proti chudobě, a tím přispívat k plnění 
priorit Evropské unie, pokud jde o 
posilování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti, vytváření pracovních míst a 
kvalitu pracovních míst, dobrovolnou
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, poskytovat podporu 
propuštěným pracovníkům, přispívat 
k vysoké úrovni vzdělávání a odborné 
přípravy, podporovat rovnost mužů a žen, 
rovné příležitosti a nediskriminaci, 
zlepšovat sociální začleňování a bojovat 
proti chudobě, a tím přispívat k plnění 
priorit Evropské unie, pokud jde o 
posilování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, 
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, usnadňovat jejich 
přizpůsobování se změnám, přispívat 
k vysoké úrovni vzdělávání a odborné 
přípravy, podporovat rovnost mužů a žen, 
rovné příležitosti a nediskriminaci, 
zlepšovat sociální začleňování a bojovat 
proti chudobě, a tím přispívat k plnění 
priorit Evropské unie, pokud jde o 
posilování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, 
dobrovolnou geografickou a profesní 
mobilitu pracovníků, usnadňovat 
předjímání a rozvoj nových dovedností a 
schopností potřebných pro přechod 
k environmentálně a sociálně udržitelném 
rozvoji, přispívat k vysoké úrovni 
vzdělávání a odborné přípravy, podporovat 
rovnost mužů a žen, rovné příležitosti a 
nediskriminaci, zlepšovat sociální 
začleňování a bojovat proti chudobě, a tím 
přispívat k plnění priorit Evropské unie, 
pokud jde o posilování hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, 
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, usnadňovat jejich 
přizpůsobování se změnám, přispívat 
k vysoké úrovni vzdělávání a odborné 
přípravy, podporovat rovnost mužů a žen, 
rovné příležitosti a nediskriminaci, 
zlepšovat sociální začleňování a bojovat 
proti chudobě, a tím přispívat k plnění 
priorit Evropské unie, pokud jde o 
posilování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a tvorbu a zachování 
kvalitních pracovních míst, dobrovolnou 
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, usnadňovat jejich 
přizpůsobování se změnám, přispívat 
k vysoké úrovni vzdělávání a odborné 
přípravy, podporovat rovnost mužů a žen, 
rovné příležitosti a nediskriminaci, 
zlepšovat sociální začleňování a bojovat 
proti chudobě, a tím přispívat k plnění 
priorit Evropské unie, pokud jde o 
posilování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

Or. de
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Pozměňovací návrh 136
Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, 
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, usnadňovat jejich 
přizpůsobování se změnám, přispívat 
k vysoké úrovni vzdělávání a odborné 
přípravy, podporovat rovnost mužů a žen, 
rovné příležitosti a nediskriminaci, 
zlepšovat sociální začleňování a bojovat 
proti chudobě, a tím přispívat k plnění 
priorit Evropské unie, pokud jde o 
posilování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, 
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, usnadňovat jejich 
přizpůsobování se změnám, přispívat 
k vysoké úrovni vzdělávání a odborné 
přípravy, zlepšovat přechod mladých lidí
z procesu vzdělávání do zaměstnání, 
podporovat rovnost mužů a žen, rovné 
příležitosti a nediskriminaci, zlepšovat 
sociální začleňování a bojovat proti 
chudobě, a tím přispívat k plnění priorit 
Evropské unie, pokud jde o posilování 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, 
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, usnadňovat jejich 
přizpůsobování se změnám, přispívat 
k vysoké úrovni vzdělávání a odborné 
přípravy, podporovat rovnost mužů a žen, 
rovné příležitosti a nediskriminaci, 
zlepšovat sociální začleňování a bojovat 

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, 
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, usnadňovat jejich 
přizpůsobování se změnám, přispívat 
k vysoké úrovni celoživotního a všem 
věkovým skupinám přístupného 
vzdělávání a odborné přípravy, podporovat 
rovnost mužů a žen, rovné příležitosti a 
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proti chudobě, a tím přispívat k plnění 
priorit Evropské unie, pokud jde o 
posilování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

nediskriminaci, zlepšovat sociální 
začleňování a bojovat proti chudobě, a tím 
přispívat k plnění priorit Evropské unie, 
pokud jde o posilování hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Lívia Járóka

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, 
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, usnadňovat jejich 
přizpůsobování se změnám, přispívat 
k vysoké úrovni vzdělávání a odborné 
přípravy, podporovat rovnost mužů a žen, 
rovné příležitosti a nediskriminaci, 
zlepšovat sociální začleňování a bojovat 
proti chudobě, a tím přispívat k plnění 
priorit Evropské unie, pokud jde o 
posilování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, 
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, usnadňovat jejich 
přizpůsobování se změnám, přispívat 
k vysoké úrovni vzdělávání a odborné 
přípravy, podporovat rovnost mužů a žen a 
rovné příležitosti, pomáhat odstraňovat 
veškeré formy diskriminace, zlepšovat 
sociální začleňování a bojovat proti 
chudobě, a tím přispívat k plnění priorit 
Evropské unie, pokud jde o posilování 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Mara Bizzotto

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 

2. Za tímto účelem podporuje členské 
státy, příslušné regionální, místní, městské 
a jiné místní orgány při dosahování priorit 
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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.

a hlavních cílů pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 podporuje členské státy 
při dosahování alespoň hlavních cílů 
strategie Evropa 2020 pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění. ESF 
musí podporovat tvorbu a provádění politik 
a činností s přihlédnutím ke koncepci 
„důstojné práce“, přičemž musí zajistit, 
aby činnosti podporované z ESF 
přispívaly k provádění Agendy důstojné 
práce OSN a MOP ve všech jejích 
aspektech. Veškeré politiky a opatření 
podporované z ESF musí přísně dodržovat 
mezinárodní pracovní standardy a úmluvy 
MOP, zejména pak závazek k prosazování 
zásad plného, produktivního a svobodně 
zvoleného zaměstnání, jak stanoví 
Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 
122.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Anthea McIntyre
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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 podporuje členské státy 
při dosahování priorit a hlavních cílů 
Evropské unie tím, že jim poskytuje 
dostatečnou flexibilitu k řešení jejich 
specifických problémů s ohledem na 
dosažení 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Elisabeth Schroedter

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 podporuje členské státy 
při posilování sociální soudržnosti a
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 a strategiím a také 
pokroku, jež se promítají do zpráv o 
vnitrostátní sociální situaci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Elisabeth Schroedter

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 a osoby, které 
jsou nejvíce vzdáleny trhu práce, lidé 
s zdravotním postižením, migranti, 
uprchlíci a žadatelé o azyl, bezdomovci a 
další skupiny ohrožené chudobou, děti a 
mladí lidé, starší lidé, národnostní 
menšiny, marginalizovaná společenství 
nebo marginalizací ohrožená společenství
a lidé, kteří čelí sociálnímu vyloučení. ESF 
musí rovněž podporovat podniky, 
mikropodniky a družstevní podniky, které 
prosazují zájmy svých členů a uživatelů a 
rovněž řešení společenských problémů a 
které působí v rámci sociálního 
hospodářství. 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 oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, 
nediskriminace, sociálních politik, 
v sociokulturní a kulturní oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Z ESF by měli mít prospěch lidé, včetně 3. Z ESF by měli mít prospěch lidé. Tento 
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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.

fond podporuje zejména jednotlivce 
a skupiny vyloučené nebo ohrožené 
vyloučením z trhu práce, z přístupu ke 
kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě, 
znevýhodněné nebo ohrožené 
marginalizací na trhu práce, jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, lidé se
zdravotním postižením, marginalizovaná 
společenství a lidé, kteří čelí sociálnímu 
vyloučení. ESF musí rovněž podporovat 
pracovníky, podniky a podnikatele, jakož i
systémy a struktury, aby se snáze 
přizpůsobili novým problémům a aby se 
podpořila řádná správa a provádění 
reforem, zejména v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a počátečního a dalšího 
odborného vzdělávání, jakož i sociálních 
politik.

Or. it

Pozměňovací návrh 145
Andrea Cozzolino

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, 
zejména jednotlivci a skupiny vyloučené 
nebo ohrožené vyloučením z trhu práce, 
z přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a 
odborné přípravě, znevýhodněné nebo 
ohrožené marginalizací na trhu práce, 
jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, lidé se
zdravotním postižením, migranti, menšiny, 
marginalizovaná společenství a lidé, kteří 
čelí sociálnímu vyloučení. ESF musí 
rovněž podporovat pracovníky, podniky a 
podnikatele, jakož i systémy a struktury, 
aby se snáze přizpůsobili novým 
problémům a aby se podpořila řádná 
správa a provádění reforem, zejména 
v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a 
počátečního a dalšího odborného 
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vzdělávání, jakož i sociálních politik.

Or. it

Pozměňovací návrh 146
Lívia Járóka

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, zejména
dlouhodobě nezaměstnaní a osoby 
soustavně vylučované z trhu práce, např.
lidé s zdravotním postižením, migranti, 
národnostní menšiny, marginalizovaná 
společenství a lidé, kteří čelí sociálnímu 
vyloučení nebo jsou ohroženi chudobou. 
ESF musí rovněž podporovat pracovníky, 
podniky a podnikatele, stejně jako
systémy a struktury, aby se snáze 
přizpůsobily novým problémům a aby se 
podpořila řádná správa a provádění 
reforem, zejména v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání, sociálních politik 
a počátečního a průběžného odborného 
vzdělávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Pervenche Berès

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 

3. Z ESF by měli mít prospěch lidé, včetně 
znevýhodněných skupin, jako jsou mladí 
lidé, kteří jsou nezaměstnaní déle než čtyři 
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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.

měsíce, dlouhodobě nezaměstnaní, lidé 
s zdravotním postižením, migranti, 
národnostní menšiny, marginalizovaná 
společenství a lidé, kteří čelí sociálnímu 
vyloučení. ESF musí rovněž podporovat 
pracovníky, podniky, systémy a struktury, 
aby se snáze přizpůsobily novým 
problémům a aby se podpořila řádná 
správa a provádění reforem, zejména 
v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, 
odborné přípravy a sociálních politik.

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Kinga Göncz

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, 
národnostní menšiny, marginalizované 
osoby a společenství a jiné skupiny lidí, 
kteří čelí chudobě nebo sociálnímu 
vyloučení nebo jsou jimi ohroženi, včetně 
dětí, s cílem zabránit šíření chudoby 
v dalších generacích, a mladých lidí, s 
cílem řešit nezaměstnanost mládeže. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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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 
se zdravotním postižením, migranti, 
žadatelé o azyl, uprchlíci, národnostní 
menšiny, marginalizovaná společenství, 
bezdomovci a jiné skupiny lidí ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením, včetně 
dětí a mladých lidí. ESF musí rovněž 
podporovat podniky, systémy a struktury, 
aby se snáze přizpůsobily novým 
problémům a aby se podpořila řádná 
správa a sociální pokrok, zejména v oblasti 
zaměstnanosti, vzdělávání a sociálních 
politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Ria Oomen-Ruijten

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 se 
zdravotním postižením, migranti, 
národnostní menšiny, marginalizovaná 
společenství a lidé, kteří čelí sociálnímu 
vyloučení. ESF musí rovněž podporovat 
podniky, systémy a struktury, aby se snáze 
přizpůsobily novým problémům a aby se 
podpořila řádná správa a provádění 
reforem, zejména v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a sociálních politik. Zároveň je 
nutné podporovat celoživotní učení, aby se 
zlepšila pracovní perspektiva pracovníků 



AM\904731CS.doc 65/208 PE489.537v02-00

CS

na méně kvalifikovaných pozicích.

Or. nl

Pozměňovací návrh 151
Nadja Hirsch

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 a 
žadatelé o azyl, národnostní menšiny, 
marginalizovaná společenství a lidé, kteří 
čelí nebo je u nich riziko, že budou čelit 
sociálnímu vyloučení a chudobě. 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Jutta Steinruck

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 

3. Z ESF by měli mít prospěch lidé, včetně 
znevýhodněných skupin, jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, lidé 
s zdravotním postižením, migranti, 
národnostní menšiny, marginalizovaná 
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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.

společenství a lidé, kteří čelí nebo je u 
nich riziko, že budou čelit sociálnímu 
vyloučení a chudobě. 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Z ESF by měli mít prospěch lidé, včetně 
znevýhodněných skupin, jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, mladí 
pracovníci a pracovníci s nízkou 
kvalifikací, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Z ESF by měli mít prospěch lidé, včetně 
znevýhodněných skupin, jako jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní, mladí lidé, kteří 
ukončili školní docházku, aniž by získali 
kvalifikaci, 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 155
Jutta Steinruck

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, 
žadatelé o azyl, 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.

Or. de
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Pozměňovací návrh 156
Marian Harkin

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, 
národnostní menšiny, marginalizovaná 
společenství a jiné skupiny lidí, kteří čelí 
chudobě nebo sociálnímu vyloučení nebo 
jsou jimi ohroženi. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Marian Harkin

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, 
žadatelé o azyl, 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 158
Anthea McIntyre

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, 
národnostní menšiny, marginalizovaná 
společenství a lidé, kteří čelí sociálnímu 
vyloučení. ESF musí rovněž podporovat 
podniky, systémy a struktury, aby se snáze 
přizpůsobily novým problémům, včetně 
stále častější nerovnováhy v nabídce a 
poptávce po dovednostech, a aby se 
podpořila řádná správa a provádění 
reforem, zejména v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a sociálních politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

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 

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 všech věkových skupin, 
kteří čelí sociálnímu vyloučení. ESF musí 
rovněž podporovat podniky, systémy a 



PE489.537v02-00 70/208 AM\904731CS.doc

CS

přizpůsobily novým problémům a aby se 
podpořila řádná správa a provádění 
reforem, zejména v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a sociálních politik.

struktury, aby se snáze přizpůsobily novým 
problémům a aby se podpořila řádná 
správa a provádění reforem, zejména 
v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a 
sociálních politik.

Or. de

Pozměňovací návrh 160
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podle tematických cílů uvedených níže a 
v souladu s článkem 9 nařízení (EU) č. 
[…] podporuje ESF tyto investiční priority:

1. Podle tematických cílů uvedených v čl. 9 
odst. 8, 9, 10, 11 nařízení (EU) č. [nařízení 
o společných ustanoveních…] uvedených 
odpovídajícím způsobem níže v písm. a), 
b), c) a d) a v souladu se svým posláním
podporuje ESF tyto investiční priority:

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpora zaměstnanosti a mobility 
pracovníků prostřednictvím:

(a) podpora vysoce kvalitní zaměstnanosti 
a solidní a důstojné práce prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Elisabeth Schroedter
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpora zaměstnanosti a mobility 
pracovníků prostřednictvím:

(a) podpora kvalitní zaměstnanosti a 
mobility pracovníků prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Kinga Göncz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpora zaměstnanosti a mobility 
pracovníků prostřednictvím:

(a) podpora důstojného zaměstnání a 
mobility pracovníků prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Heinz K. Becker

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) přístupu k zaměstnání pro osoby 
hledající zaměstnání a neaktivní osoby, 
včetně místních iniciativ, politiky 
flexibility a kvalifikace, často označované 
jako „politika pracovního trhu 
orientovaná na podnikovou sféru“, neboť 
jsou to především podniky, kde je snaha 
využívat co nejlépe potenciál starších 
pracovníků a žen, a podpory 
zaměstnanosti a mobility pracovníků;

Or. de



PE489.537v02-00 72/208 AM\904731CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 vysoce kvalitnímu zaměstnání 
pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní 
osoby s cílenou podporou pro dlouhodobě 
nezaměstnané, včetně místních iniciativ na 
podporu zaměstnanosti a 
dobrovolné mobility pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) přístupu k zaměstnání pro osoby 
hledající zaměstnání, dlouhodobě 
nezaměstnané osoby, přičemž zvláštní 
pozornost je třeba věnovat osobám, které 
jsou nejvíce vzdáleny trhu práce, a 
neaktivní osoby, včetně místních iniciativ 
na podporu zaměstnanosti a dobrovolné
mobility pracovníků

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 169
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

ESF by měl nejen zajistit snadnější přístup k zaměstnání, ale také prostřednictvím různých 
služeb zaměstnanosti, např. poradenství a profesního rozvoje, poskytnout jednotlivcům 
nástroje, které jim pomohou aktivně si hledat práci a přizpůsobit se flexibilním trhům práce.

Pozměňovací návrh 170
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fi

Pozměňovací návrh 171
Elisabeth Morin-Chartier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Ria Oomen-Ruijten
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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) podpory zaměstnání pro osoby hledající 
zaměstnání a neaktivní osoby (která bude 
zaměřena zejména na starší pracovníky a 
ženy), včetně místních iniciativ na podporu 
zaměstnanosti a mobility pracovníků;

Or. nl

Pozměňovací návrh 173
Elisabeth Morin-Chartier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) trvalého začlenění mladých lidí, kteří 
nemají zaměstnání a nejsou v procesu 
vzdělávání nebo odborné přípravy, do trhu 
práce;

ii) trvalého začlenění mladých lidí, 
zejména těch, kteří nemají zaměstnání a 
nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné 
přípravy, do trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 174
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) trvalého začlenění mladých lidí, kteří 
nemají zaměstnání a nejsou v procesu 
vzdělávání nebo odborné přípravy, do trhu 
práce;

ii) trvalého začlenění mladých lidí, kteří
nemají zaměstnání a nejsou v procesu 
vzdělávání nebo odborné přípravy, do trhu 
práce nebo odborné přípravy;

Or. de
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Pozměňovací návrh 175
Lívia Járóka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) trvalého začlenění mladých lidí, kteří 
nemají zaměstnání a nejsou v procesu 
vzdělávání nebo odborné přípravy, do trhu 
práce;

ii) trvalého začlenění mladých lidí, kteří 
nemají zaměstnání a nejsou v procesu 
vzdělávání nebo odborné přípravy, do trhu 
práce, především mladých lidí 
z marginalizovaných společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Elisabeth Morin-Chartier

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 zakládání, udržitelného 
rozvoje a dalšího vedení podniků, zejména 
mikropodniků a malých podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Elisabeth Schroedter

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 zakládání podniků se 
zaměřením na mikropodniky, zejména 



AM\904731CS.doc 77/208 PE489.537v02-00

CS

v sociálním hospodářství, a rovněž 
mikropodniky, které zaměstnávají osoby 
ohrožené sociálním vyloučením a
zranitelné osoby, které jsou v nevýhodné 
pozici z hlediska přístupu na tradiční 
úvěrový trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Pervenche Berès

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, zejména sociálního podnikání,
a zakládání podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Heinz K. Becker

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 zakládání podniků, zvláště pak 
u mladých lidí;

Or. de

Pozměňovací návrh 180
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) rovnosti žen a mužů a sladění 
pracovního a soukromého života;

iv) sladění pracovního a soukromého 
života a rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) rovnosti žen a mužů a sladění 
pracovního a soukromého života;

iv) rovnosti žen a mužů na trhu práce a 
v kariérním rozvoji, ekonomické 
nezávislosti žen a mužů a sladění 
pracovního a soukromého života;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) rovnosti žen a mužů a sladění 
pracovního a soukromého života;

iv) rovnosti žen a mužů, pokud jde 
o přístup k práci, kariérní postup 
a odměňování, a rovněž sladění 
pracovního, rodinného a soukromého 
života;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 183
Elisabeth Morin-Chartier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) rovnosti žen a mužů a sladění 
pracovního a soukromého života;

iv) rovnosti žen a mužů, pokud jde 
o přístup k práci a celoživotní vzdělávání 
včetně kariérního postupu, zejména za 
účelem boje proti nedostatečnému 
kariérnímu postupu žen, a sladění 
pracovního a soukromého života;

Or. fr

Pozměňovací návrh 184
Kinga Göncz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) rovnosti žen a mužů a sladění 
pracovního a soukromého života;

iv) rovnosti žen a mužů a sladění 
pracovního, rodinného a soukromého 
života;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) rovnosti žen a mužů a sladění 
pracovního a soukromého života;

iv) rovnosti žen a mužů a sladění 
pracovního, rodinného a soukromého 
života, mj. prostřednictvím částečných 
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pracovních úvazků pro samoživitele;

Or. de

Pozměňovací návrh 186
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) doprovodných opatření a související
podpory a služeb veřejné péče, které 
zvyšují množství pracovních příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Inês Cristina Zuber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) pomoci pracovníkům, podnikům a 
podnikatelům přizpůsobovat se změnám;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 188
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) pomoci pracovníkům, podnikům a v) spravedlivého přístupu a mezigenerační 
solidarity, demografických změn, pomoci 
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podnikatelům přizpůsobovat se změnám pracovníkům, podnikům a podnikatelům 
přizpůsobovat se změnám;

Or. de

Pozměňovací návrh 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) pomoci pracovníkům, podnikům a 
podnikatelům přizpůsobovat se změnám;

v) pomoci pracovníkům, podnikům a 
podnikatelům přizpůsobovat se změnám 
souvisejícím s přechodem 
k environmentálně a sociálně 
udržitelnému rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Lívia Járóka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) pomoci pracovníkům, podnikům a 
podnikatelům přizpůsobovat se změnám;

v) pomoci pracovníkům, podnikům a 
podnikatelům přizpůsobovat se změnám a 
zajištění přístupu ke kvalitnímu 
odbornému vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod v
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) pomoci pracovníkům, podnikům a 
podnikatelům přizpůsobovat se změnám;

v) pomoci pracovníkům, podnikům a 
podnikatelům, zejména v malých a 
středních podnicích a v mikropodnicích,
přizpůsobovat se změnám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 192
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) aktivních opatření na trhu práce 
v podobě koordinovaných balíčků 
individualizovaných služeb, jejichž účelem 
je usnadnit integraci propuštěných 
pracovníků do zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Mara Bizzotto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) aktivního a zdravého stárnutí; vi) zlepšování kvality zaměstnanosti, 
pracovních podmínek a pracovního 
prostředí, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, jakož i podpory aktivního
stárnutí starších pracovníků;

Or. it
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Pozměňovací návrh 194
Elisabeth Morin-Chartier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) aktivního a zdravého stárnutí; vi) zlepšení kvality zaměstnanosti, 
pracovních podmínek, pracovního 
prostředí a bezpečnosti práce, stejně jako 
podpory aktivního stárnutí pracovníků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Andrea Cozzolino

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) aktivního a zdravého stárnutí; vi) zlepšování kvality zaměstnanosti, 
pracovních podmínek a pracovního 
prostředí, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, jakož i podpory aktivního 
a zdravého stárnutí;

Or. it

Odůvodnění

Považuje se za nezbytné zajistit, a to i explicitně, závazek k dosažení vysoké úrovně 
bezpečnosti na pracovišti jako zásadní podmínky k zajištění aktivního stárnutí.

Pozměňovací návrh 196
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod vi
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) aktivního a zdravého stárnutí; vi) aktivního a zdravého stárnutí 
pracovníků prostřednictvím lepších 
pracovních podmínek a životního 
prostředí, zdraví při práci a opatření na 
podporu starších pracovníků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) aktivního a zdravého stárnutí; vi) aktivního a zdravého způsobu života a 
stárnutí, jakož i tělesných aktivit a 
místních sportů;

Or. de

Pozměňovací návrh 198
Heinz K. Becker

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 jakožto 
procesu, který je dlouhodobou součástí 
života;

Or. de
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Pozměňovací návrh 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) modernizace a posílení institucí trhu 
práce, včetně opatření pro zlepšení 
nadnárodní mobility pracovníků;

vii) odstranění nejistých forem 
zaměstnání a podpory vzestupné sociální 
mobility směrem ke stabilnímu a jistému 
řádnému zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) modernizace a posílení institucí trhu 
práce, včetně opatření pro zlepšení 
nadnárodní mobility pracovníků;

vii) modernizace a posílení organizací trhu 
práce, podpory partnerství, paktů a 
iniciativ prostřednictvím vytváření sítí 
příslušných zúčastněných stran, jako jsou 
sociální partneři a nevládní organizace na 
nadnárodní, regionální a místní úrovni s 
cílem posílit inkluzívnost pracovních trhů, 
podporovat zahrnující opatření pro 
zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a 
zlepšit informační služby, poradenství a 
vyhledávání odpovídajícího pracovního 
místa pro zaměstnavatele a mobilní 
pracovníky bez ohledu na jejich status;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Kinga Göncz

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

vii) modernizace a posílení institucí trhu 
práce, včetně opatření pro zlepšení 
nadnárodní mobility pracovníků;

vii) modernizace a posílení institucí trhu 
práce, veřejných a soukromých služeb
zaměstnanosti, včetně opatření pro 
zlepšení nadnárodní mobility pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Inês Cristina Zuber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viia) zlepšování pracovních podmínek 
(hygieny a bezpečnosti, zdravotnické péče 
a pracovního tempa), stabilních 
smluvních vztahů, přiměřené výše mezd, 
pracovní doby slučitelné s rodinným 
životem; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 204
Elisabeth Morin-Chartier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) pro tematický cíl „investice do 
vzdělávání, odborné přípravy, dovedností 
a celoživotního učení“‟  prostřednictvím:

Or. fr

Pozměňovací návrh 205
Nadja Hirsch

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 a odborné 
přípravy, spolupráce mezi oblastí 
vzdělávání a pomoci mladým lidem, 
dovedností a celoživotního učení 
prostřednictvím:

Or. de

Pozměňovací návrh 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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, odpovídajících 
dovedností a celoživotního učení 
prostřednictvím:
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Or. fr

Pozměňovací návrh 207
Elisabeth Schroedter

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, dovedností, 
odborné přípravy a celoživotního učení 
prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Kinga Göncz

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 a prevence předčasného 
ukončování školní docházky a podpory 
rovného přístupu ke vysoce kvalitním 
programům předškolního rozvoje, k
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a 
rovněž možnostem informálního a 
neformálního vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – bod i
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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 
rovněž k informálnímu a neformálnímu 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Lívia Járóka

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 
podporujícímu začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Pervenche Berès

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;

(Netýká se českého znění.)

Or. fr
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Pozměňovací návrh 212
Kinga Göncz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) zlepšování kvality, účinnosti a 
otevřenosti terciárního a rovnocenného 
vzdělávání, aby se zvýšila účast a úrovně 
dosaženého vzdělání a podpořil rovný 
přístup znevýhodněných sociálních 
skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) zlepšování kvality, účinnosti a 
dostupnosti zařízení terciárního vzdělávání 
a odborné přípravy, aby se zvýšila účast a 
úrovně dosaženého vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Elisabeth Morin-Chartier

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 odborné přípravy a terciárního 
a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila 
účast a úrovně dosaženého vzdělání;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 215
Jutta Steinruck

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 nediskriminačního přístupu 
k celoživotnímu učení, zdokonalování 
dovedností a schopností pracovníků a 
zvyšování významu systémů vzdělávání a 
odborné přípravy pro trh práce; přičemž je 
třeba zohlednit mj. následující aspekty:
– snížení nedostatku kvalifikovaných sil 
v komerční i nekomerční oblasti sociální 
ekonomiky prostřednictvím navazujícího 
vzdělávání a získávání mladých lidí pro 
povolání v oblasti sociální ekonomiky;
– inovativní projekty odborné přípravy;
– uchazeče o odbornou přípravu ve všech 
odvětvích včetně sociální ekonomiky;
– podpůrná opatření zaměřená na 
zajištění snadnější přístupnosti odborné 
přípravy v oblasti péče.

Or. de

Pozměňovací návrh 216
Kinga Göncz

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 

iii) zlepšování přístupu k celoživotnímu 
učení, zdokonalování dovedností a 
schopností pracovníků a zvyšování 
významu systémů vzdělávání a odborné 



PE489.537v02-00 92/208 AM\904731CS.doc

CS

přípravy pro trh práce; přípravy pro trh práce a rovněž pomoci při 
přechodu z procesu vzdělávání a odborné 
přípravy do zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Ole Christensen

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 k celoživotnímu 
učení, zdokonalování dovedností a 
schopností pracovníků a zvyšování 
významu systémů vzdělávání a odborné 
přípravy pro trh práce, vytváření struktur a 
rámců pro duální výukové systémy a 
jejich dalšího rozvoje;

Or. en

Odůvodnění

Ze statistických údajů vyplývá, že systémy s možností duálního vzdělávání vykazují podstatně 
menší počet případů předčasného ukončování školní docházky a nižší míry nezaměstnanosti 
mládeže, neboť tyto systémy mohou přispět ke zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí. 
Finanční prostředky by měly být přidělovány takovým způsobem, aby pokrývaly prvotní 
náklady členských států, které se v rámci národních programů reforem rozhodly vytvořit 
duální vzdělávací systém a dále jej rozvíjet.

Pozměňovací návrh 218
Nadja Hirsch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zlepšování přístupu k celoživotnímu 
učení, zdokonalování dovedností a 

iii) zlepšování přístupu k celoživotnímu 
učení, podpory nástupu do zaměstnání a 
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schopností pracovníků a zvyšování 
významu systémů vzdělávání a odborné 
přípravy pro trh práce;

doprovodných opatření pro získání první 
kvalifikace během praxe, zdokonalování 
dovedností a schopností pracovníků a 
zvyšování významu systémů vzdělávání a 
odborné přípravy pro trh práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 219
Heinz K. Becker

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 k celoživotnímu 
učení, zdokonalování dovedností a 
schopností pracovníků a zvyšování 
významu systémů vzdělávání a odborné 
přípravy pro trh práce pro všechny věkové 
skupiny od mládí až do stáří;

Or. de

Pozměňovací návrh 220
Elisabeth Schroedter

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 k celoživotnímu 
učení, zdokonalování dovedností a 
schopností osob a jejich rekvalifikace a 
zvyšování jejich informálního a 
neformálního vzdělání a rovněž významu 
systémů odborné přípravy pro trh práce;
podpory přechodu mezi vzděláváním a 
odbornou přípravou a zaměstnáním;

Or. en



PE489.537v02-00 94/208 AM\904731CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 221
Sylvana Rapti

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 k celoživotnímu 
učení, zdokonalování dovedností a 
schopností pracovníků a zvyšování 
významu systémů vzdělávání a odborné 
přípravy pro trh práce a rovněž vhodných 
postupů pro přechod z procesu vzdělávání 
a odborné přípravy do zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Marian Harkin

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 k celoživotnímu 
učení, zdokonalování dovedností a 
schopností pracovníků a zvyšování 
významu systémů vzdělávání a odborné 
přípravy pro trh práce a rovněž vhodných 
postupů pro přechod z procesu vzdělávání 
a odborné přípravy do zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – bod iii
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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) zajištění lepšího a spravedlivějšího
přístupu k celoživotnímu učení, validace 
nabytých zkušeností, zejména u zástupců 
veřejnosti působících v dobrovolnických 
organizacích, a zdokonalování dovedností 
a schopností pracovníků, mimo jiné i za 
účelem zajištění jejich aktivního stárnutí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 k celoživotnímu 
učení, zdokonalování dovedností a 
schopností pracovníků a zvyšování 
významu systémů vzdělávání a odborné 
přípravy pro trh práce, a to i navazováním 
partnerství mezi počátečním vzděláváním 
a podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 225
Pervenche Berès

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 

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



PE489.537v02-00 96/208 AM\904731CS.doc

CS

přípravy pro trh práce; zaváděním nebo rozvojem systémů výuky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 226
Inês Cristina Zuber

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 k celoživotnímu 
učení, zdokonalování dovedností a 
schopností pracovníků;

Or. pt

Pozměňovací návrh 227
Elisabeth Morin-Chartier

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 k celoživotnímu 
učení, zdokonalování dovedností, znalostí, 
kvalifikací a schopností pracovníků a 
zvyšování významu systémů vzdělávání a 
odborné přípravy pro trh práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – bod iii
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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) zvyšování zaměstnatelnosti a 
přizpůsobivosti pracovníků 
prostřednictvím zlepšování přístupu k 
celoživotnímu učení, zdokonalování 
dovedností a schopností pracovníků a 
zvyšování významu systémů vzdělávání a
odborné přípravy pro trh práce.

Or. nl

Pozměňovací návrh 229
Elisabeth Morin-Chartier

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 k celoživotnímu 
učení, zdokonalování dovedností a 
schopností pracovníků a zvyšování 
významu systémů vzdělávání a odborné 
přípravy pro trh práce, stejně jako 
zlepšování způsobů, kterými lze podpořit 
přechod mezi vzděláváním, odbornou 
přípravou a přístupem k zaměstnání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 230
Heinz K. Becker

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) kvalifikace starších pracovníků na 
pracovišti s cílem předejít vyšší míře 
nezaměstnanosti v tomto věkovém 
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segmentu a zajištěním jejich výdělečné 
činnosti přispívat k posouvání hranice pro 
odchod do důchodu do pozdějšího věku.

Or. de

Pozměňovací návrh 231
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) lepšího propojení systémů vzdělávání 
a odborné přípravy a trhu práce, které by 
umožnilo cílenější posilování dovedností, 
zjišťování poptávky moderních trhů práce 
po kvalifikovaných pracovnících a 
celoživotní učení, zejména 
prostřednictvím vytvoření, reformy a 
rozšíření duálního vzdělávacího systému.

Or. de

Pozměňovací návrh 232
Nadja Hirsch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) podpory získávání mládeže pro 
duální a odborné vzdělávání a rovněž 
prostřednictvím pevnějšího zakotvení a 
vyššího oceňování tohoto systému a s ním 
spojených odborných kvalifikací na 
evropské úrovni; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) Zlepšování dovedností a schopností 
prostřednictvím sportovních činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Elisabeth Morin-Chartier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) zaměření na budoucnost 
jednotlivých povolání a vzdělávacích 
potřeb a zajištění lepšího 
a spravedlivějšího přístupu ke smlouvám 
pro jednotlivé profesní skupiny 
a jednotlivá území, s cílem být co nejblíže 
jejich skutečným potřebám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 235
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) podpory pevnějšího zavedení nebo 
vytvoření duálního systému odborného 
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vzdělávání.

Or. de

Pozměňovací návrh 236
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) aktivního začleňování; i) začleňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Anthea McIntyre

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

i) aktivního začleňování;
ii) integrace marginalizovaných 
společenství, jako jsou Romové;
iii) boje proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace;
iv) zlepšování přístupu k dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám, 
včetně zdravotnictví a sociálních služeb 
obecného zájmu;
v) podpory sociální ekonomiky a 
sociálních podniků;
vi) strategií pro místní rozvoj s vedoucí 
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úlohou komunit;

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti ESF by se neměla rozšiřovat a měla by být v souladu s článkem 162 SFEU.

Pozměňovací návrh 238
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) aktivního začleňování: i) aktivního začleňování: je přitom nutno 
vzít v úvahu mimo jiné i tyto cíle:
a) sociální a profesní integraci 
dlouhodobě nezaměstnaných osob, které 
jsou nejvíce vyloučeny z trhu práce,
b) sociální a profesní integraci sociálně 
znevýhodněných mladých lidí se zvláštním 
omezením v rámci preventivních a 
integračních přístupů k boji proti chudobě 
a jejímu předcházení,
c) sociální a profesní integraci 
dlouhodobě nezaměstnaných žen, sociální 
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a profesní integraci marginalizovaných 
osob všech věkových skupin se zvláštními 
sociálními problémy, jako jsou 
bezdomovci, osoby po výkonu trestu atd.,
d) sociální a profesní integraci 
nezaměstnaných osob se zdravotním 
postižením, především osob chronicky 
nemocných, duševně nemocných a 
návykově závislých,
e) opatření na podporu zdraví,
f) sdílení každodenních praktických 
dovedností.

Or. de

Pozměňovací návrh 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) aktivního začleňování; i) aktivního začleňování;

- integrované přístupy aktivního 
začleňování pro osoby v produktivním 
věku, které podporují celostní a
individuální cesty k začlenění, kvalitní 
práci a sociální zapojení (včetně opatření 
vedoucích k sociálnímu začlenění, 
začlenění do společenství a opětovnému 
začlenění) a které přispívají k 
zajištění přiměřeného minimálního 
příjmu, přístupu ke kvalitním službám 
a inkluzívním trhům práce;
- prosazování přístupu založeného na 
životním cyklu v zájmu poskytování 
integrované podpory zaměřené na 
snižování chudoby a sociálního vyloučení 
dětí a starších osob.

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
Kinga Göncz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) aktivního začleňování; i) aktivního začleňování:

integrované přístupy aktivního 
začleňování pro osoby v produktivním 
věku, které podporují celostní a 
individuální cesty k začlenění, důstojnou 
práci a sociální zapojení (včetně opatření 
vedoucích k sociálnímu začlenění, 
začlenění do společenství a opětovnému 
začlenění) a které přispívají k 
zajištění přiměřeného minimálního 
příjmu, rovného přístupu ke kvalitním 
službám a inkluzívním trhům práce;
poskytování integrované podpory 
zaměřené na snižování chudoby a 
sociálního vyloučení dětí a starších osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Thomas Mann, Hermann Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) aktivního začleňování; i) aktivního začleňování všech osob a 
prostřednictvím podpory přístupu na trh 
práce a všestranného boje proti chudobě, 
diskriminaci a sociálnímu vyloučení; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 243
Mara Bizzotto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) aktivního začleňování; i) aktivního začleňování osob vyloučených 
nebo ohrožených vyloučením z přístupu 
ke vzdělávání a odborné přípravě a z trhu 
práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 244
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) boje proti chudobě ohrožených osob 
bez ohledu na jejich věk se zaměřením na 
prevenci a včasnou identifikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) podpory práv dětí a jejich dobrých 
životních podmínek s cílem chránit 
ohrožené děti a bojovat proti dětské 
chudobě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ic) podpory aktivního stárnutí bez 
chudoby, zejména pokud jde o ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Lívia Járóka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) integrace marginalizovaných 
společenství, jako jsou Romové;

ii) celková socioekonomická integrace 
marginalizovaných společenství, jako jsou 
Romové;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Mara Bizzotto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) integrace marginalizovaných 
společenství, jako jsou Romové;

ii) integrace marginalizovaných 
společenství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 249
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) boje proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace;

iii) boje proti všem formám diskriminace
na základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku, 
sexuální orientace nebo genderové 
identity;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Kinga Göncz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) boje proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace;

iii) boje proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace a zajištění rovných příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c - bod iv 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iv) opatření zaměřená na vystoupení 
z bludného kruhu chudoby a podporující 
aktivní účast dětí a mládeže ve 
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obecného zájmu; společnosti, např. zlepšováním rovného
přístupu k dostupným, udržitelným 
a vysoce kvalitním veřejným službám, 
včetně zdravotnictví, předškolního 
vzdělávání a služeb péče o děti, podpory 
rodiny a veřejné vzdělávání podporující 
začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Inês Cristina Zuber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iv) zlepšování přístupu k veřejným
službám - ke službám ve veřejném 
vlastnictví a veřejné správě, s 
demokratickou účastí uživatelů na těchto 
veřejných službách - v oblastech 
zásadních pro blaho obyvatelstva, zejména 
v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, 
spravedlnosti, zásobování vodou, bydlení, 
dopravy a péče o děti a starší osoby;

Or. pt

Pozměňovací návrh 253
Mara Bizzotto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iv) zlepšování přístupu k dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám 
pro příjemce politiky sociálního 
začleňování;

Or. it
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Pozměňovací návrh 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iv) zlepšování přístupu k dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám, 
včetně zdravotnictví, zejména zaváděním 
evropských platforem a pilotních projektů 
zaměřených na rozšíření iniciativ 
elektronického zdravotnictví 
(telemedicína, telemonitoring), a 
sociálních služeb obecného zájmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iv) zlepšování přístupu k dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám, 
včetně zdravotnictví, zdraví prospěšných 
tělesných aktiv, místních sportů a 
sociálních služeb obecného zájmu;

Or. de

Pozměňovací návrh 256
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c - bod iv 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c - bod iv 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 služeb obecného zájmu, včetně 
veřejných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Elisabeth Schroedter
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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 podniků a rovněž 
sociokulturního a tvůrčího odvětví a 
nevládních a družstevních organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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, sociálních 
podniků a sociální odpovědnosti podniků, 
a to mimo jiné zaváděním sociální značky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 261
Lívia Járóka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) podpory sociální ekonomiky a 
sociálních podniků;

v) podpory sociálního podnikání, sociální 
ekonomiky a sociálních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Heinz K. Becker
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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 
inovativních sociálních podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 263
Pervenche Berès

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 a solidární ekonomiky 
a sociálních podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 264
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) strategií pro místní rozvoj s vedoucí 
úlohou komunit;

vi) strategií pro místní rozvoj s vedoucí 
úlohou komunit, přičemž je třeba zohlednit 
mj.: a) strategie proti izolaci a sociálnímu 
vyloučení; b) pobídky v sociální oblasti, 
které přispívají k překonání sociálního 
vyloučení; c) strategie pro zlepšení situace 
samoživitelů a osob pečujících o příbuzné; 
d) podporu místních služeb;



PE489.537v02-00 112/208 AM\904731CS.doc

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

via) opatření zaměřená na vystoupení 
z bludného kruhu chudoby, např. podpora 
rodiny, přístup k vysoce kvalitním 
službám a podpora účasti dětí ve 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Elisabeth Schroedter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) posilování institucionální kapacity a 
výkonné veřejné správy prostřednictvím:

(d) posilování institucionální kapacity a 
výkonné a participativní veřejné správy a 
podpora budování kapacit na straně 
sociálních partnerů, nevládních 
organizací, regionálních a místních 
orgánů a dalších zúčastněných stran, 
zvláště pak partnerů uvedených v čl. 5 
nařízení (EU) č. [nařízení o společných 
ustanoveních…] prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Elisabeth Schroedter
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod i – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) investic do institucionální kapacity a 
výkonnosti veřejné správy a veřejných 
služeb za účelem reforem, zlepšování 
právní úpravy a řádné správy.

i) investic do institucionální kapacity a 
výkonnosti veřejné správy a veřejných 
služeb, včetně správy a služeb na místní a 
regionální úrovni, za účelem reforem, 
zlepšování právní úpravy a jejich 
schopnosti řádné správy.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod i – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato investiční priorita je použitelná pouze 
na území členských států, které mají 
alespoň jeden region úrovně NUTS 2 
podle definice v čl. 82 odst. 2 písm. a) 
nařízení (EU) č. […] nebo v členských 
státech způsobilých pro podporu z Fondu 
soudržnosti.

Tato investiční priorita je použitelná pouze 
v členských státech, které mohou využívat 
podporu z Fondu soudržnosti, nebo v 
členských státech, v nichž se nachází 
jeden nebo více regionů úrovně NUTS 2 
podle definice v čl. 82 odst. 2 písm. a) 
nařízení (EU) č. […]. V takových 
členských státech mohou být prováděna 
opatření, která – byť přispívají 
k posilování institucionální kapacity a 
výkonné veřejné správy, z čehož mají 
prospěch výše uvedené regiony – se 
provádějí na celém území dotčeného 
členského státu.

Or. it

Pozměňovací návrh 269
Elisabeth Schroedter

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

ia) investic do institucionální kapacity na 
místní a regionální úrovni za účelem 
reforem v zájmu zlepšení jejich schopnosti 
řádné správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Elisabeth Schroedter

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 sociálních 
partnerů a nevládních organizací, včetně 
sociokulturních organizací a organizací 
na ochranu životního prostředí, v rámci 
realizace operačních programů, které 
provádějí politiky zaměstnanosti a 
vzdělávání a sociální politiky a politiky v 
sociokulturní oblasti a rovněž odvětvové a 
územní pakty za účelem podnícení reforem 
na celostátní, regionální a místní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Elisabeth Morin-Chartier

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 

ii) vytváření kapacit v případě 
zúčastněných stran, zejména partnerů 
uvedených v článku 5 obecného nařízení, 
které provádějí politiky zaměstnanosti, 
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účelem podnícení reforem na celostátní, 
regionální a místní úrovni.

vzdělávání, počátečního a celoživotního 
odborného vzdělávání a celoživotního 
učení, sociální politiky a odvětvové a 
územní pakty za účelem podnícení reforem 
na celostátní, regionální a místní úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 272
Andrea Cozzolino

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, které provádějí politiky 
zaměstnanosti, vzdělávání, celoživotního 
učení a sociální politiky a odvětvové a 
územní pakty za účelem podnícení reforem 
na celostátní, regionální a místní úrovni.

Or. it

Odůvodnění

Považuje se za důležité konkretizovat úlohu celoživotního učení, zejména s ohledem na 
nejistoty plynoucí z hlubokých změn, jimiž svět práce prochází.

Pozměňovací návrh 273
Kinga Göncz

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, které provádějí politiky 
zaměstnanosti a vzdělávání, sociální 
politiky, veřejné a komunitní služby a 
odvětvové a územní pakty za účelem 
podnícení reforem na celostátní, regionální 
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a místní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, které provádějí politiky 
zaměstnanosti a vzdělávání a sociální 
politiky a odvětvové a územní pakty za 
účelem podnícení zlepšení a sociálního 
pokroku na celostátní, regionální a místní 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) investic do zásady partnerství a 
budování kapacit na straně partnerů 
uvedených v čl. 5 nařízení (EU) č. 
[nařízení o společných ustanoveních...] 
s cílem zajistit jejich zapojení a účast 
v přípravě, provádění, monitorování a 
hodnocení programů a operacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Mara Bizzotto
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) vytváření kapacit pro územní pakty a 
místní iniciativy s cílem podporovat 
územní dimenzi ESF;

Or. it

Pozměňovací návrh 277
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) posílení institucionálních kapacit 
partnerů uvedených v článku 5 obecného 
nařízení a podpora opatření zaměřených 
na provádění tohoto nařízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 278
Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpory přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství, které bude odolné vůči 
změně klimatu, bude účinně využívat 
zdroje a bude udržitelné z hlediska 
životního prostředí, prostřednictvím 
reformy systémů vzdělávání a odborné 
přípravy, přizpůsobení dovedností a 
kvalifikací, zvyšování kvalifikace 
pracovníků a vytváření nových pracovních 

(a) podpory přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství, které bude odolné vůči 
změně klimatu, bude účinně využívat 
zdroje a bude udržitelné z hlediska 
životního prostředí, prostřednictvím 
zlepšení systémů vzdělávání a odborné 
přípravy, přizpůsobení dovedností a 
kvalifikací, zvyšování kvalifikace 
pracovníků a vytváření nových pracovních 
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míst v odvětvích souvisejících se životním 
prostředím a energií;

míst v odvětvích souvisejících se životním 
prostředím a energií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 279
Elisabeth Morin-Chartier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpory přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství, které bude odolné vůči 
změně klimatu, bude účinně využívat 
zdroje a bude udržitelné z hlediska 
životního prostředí, prostřednictvím 
reformy systémů vzdělávání a odborné 
přípravy, přizpůsobení dovedností a 
kvalifikací, zvyšování kvalifikace 
pracovníků a vytváření nových pracovních 
míst v odvětvích souvisejících se životním 
prostředím a energií;

(a) podpory přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství, které bude odolné vůči 
změně klimatu, bude účinně využívat 
zdroje a bude udržitelné z hlediska 
životního prostředí, prostřednictvím 
reformy systémů vzdělávání a odborné 
přípravy, přizpůsobení jednání, dovedností 
a kvalifikací, zvyšování kvalifikace 
pracovníků a vytváření nových pracovních 
míst v odvětvích souvisejících se životním 
prostředím a energií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 280
Elisabeth Schroedter

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 
institucemi, výzkumnými 
a technologickými středisky a podniky;

(c) podpory výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací, včetně inovačních sítí 
v sociokulturním a tvůrčím odvětví,
prostřednictvím postgraduálního studia, 
odborné přípravy výzkumných pracovníků, 
vytváření sítí a partnerství mezi 
vysokoškolskými institucemi, výzkumnými 
a technologickými středisky a podniky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 281
Elisabeth Morin-Chartier

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 
institucemi, výzkumnými 
a technologickými středisky a podniky;

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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) zvyšování přínosu malých a středních 
podniků k dosažení environmentálně a 
sociálně udržitelného rozvoje tím, že se 
podpoří přizpůsobivost podniků a 
pracovníků a zvýší se investice do nových 
dovedností a schopností.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Inês Cristina Zuber



PE489.537v02-00 120/208 AM\904731CS.doc

CS

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) zvyšování konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků a také 
podporou zvýšení investic do lidského 
kapitálu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 284
Elisabeth Schroedter

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) zvyšování konkurenceschopnosti 
mikropodniků, malých a středních podniků 
tím, že se podpoří přizpůsobivost podniků 
a pracovníků, zvýší se investice do 
lidského kapitálu a posílí se inkluzivní trhy 
práce, včetně přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením, zlepší se výukové a 
vzdělávací programy MSP, zejména 
programy pro mladé lidi, podpoří se 
družstevní podniky, systémy a struktury, 
které nabízejí řešení sociálních výzev.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d
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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) zvyšování konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků tím, že se 
podpoří přizpůsobivost podniků a 
pracovníků, zvýší se investice do lidského 
kapitálu a podpoří prakticky zaměřené 
instituce odborného vzdělávání.

Or. de

Pozměňovací návrh 286
Elisabeth Morin-Chartier

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) zvyšování konkurenceschopnosti 
a trvalého rozvoje malých a středních 
podniků tím, že se podpoří přizpůsobivost 
podniků i jejich vedoucích představitelů a 
pracovníků a zvýší se investice do lidského 
kapitálu, zejména do odborného 
vzdělávání mladých lidí a do systémů 
učení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 287
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. ESF může financovat rovněž 
technickou pomoc podle článku 52 
nařízení [...] [nařízení o společných 
ustanoveních].
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Or. it

Pozměňovací návrh 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy musí zajistit, aby strategie 
a činnosti vymezené v operačních 
programech byly provázány a zaměřeny na 
řešení problémů, které představuje 
přechod k environmentálnímu a sociálně 
udržitelnému rozvoji, aby přispěly 
k dosažení alespoň hlavních cílů strategie 
Evropa 2020 týkajících se zaměstnanosti, 
vzdělávání a zmírňování chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 290
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy musí zajistit, aby strategie 
a činnosti vymezené v operačních 
programech byly provázány a zaměřeny na 
řešení problémů vymezených v národních 
programech reforem a v jejich národních 
strategiích zaměřených na boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, jako 
jsou vnitrostátní strategie integrace 
Romů, vnitrostátní strategie pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením, 
vnitrostátní strategie zaměstnanosti, 
vzdělávání atd., a v příslušných 
doporučeních Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy, aby přispěly k dosažení 
hlavních cílů strategie Evropa 2020 
týkajících se zaměstnanosti, vzdělávání a 
zmírňování chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy musí zajistit, aby strategie 
a činnosti vymezené v operačních 
programech a ve zprávách o vnitrostátní 
sociální situaci byly provázány a zaměřeny 
na řešení problémů vymezených 
v národních programech reforem a 
v příslušných doporučeních Rady přijatých 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy, aby přispěly 
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týkajících se zaměstnanosti, vzdělávání a 
zmírňování chudoby.

k dosažení hlavních cílů strategie Evropa 
2020 týkajících se zaměstnanosti, 
vzdělávání a zmírňování chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy musí zajistit, aby strategie 
a činnosti vymezené v operačních 
programech byly provázány a zaměřeny na 
řešení problémů vymezených v národních 
programech reforem a v příslušných 
doporučeních Rady přijatých podle čl. 148 
odst. 4 Smlouvy, aby přispěly k dosažení 
hlavních cílů strategie Evropa 2020 
týkajících se zaměstnanosti, vzdělávání a 
zmírňování chudoby a k naplnění úlohy 
ESF, jak je definována v článku 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Požadavek na přidělení nejméně 20 % zdrojů by mohl vést k narušení koncepce daného 
programu a omezil by flexibilitu členských států, pokud jde o přijímání rozhodnutí založených 
na důkladném posouzení prokázaných potřeb s cílem dosáhnout růstu a vytvářet pracovní 
místa.

Pozměňovací návrh 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Nejméně 30 % celkových zdrojů ESF 
v každém členském státě musí být 
přiděleno na tematický cíl „podpora 
sociálního začleňování a boj 
proti chudobě“ stanovený v čl. 9 odst. 9 
nařízení (EU) č. […].

Investiční priorita „aktivní začleňování“ 
musí být součástí všech operačních 
programů. Dříve, než budou vypracovány 
smlouvy o partnerství a operační 
programy, poskytne Komise pokyny 
uvádějící, jakým způsobem by měl ESF 
prostřednictvím integrovaného přístupu a 
přístupu podporujícího sociální začlenění 
plnit cíl snižování chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Dříve, než budou vypracovány smlouvy o 
partnerství a operační programy, připraví 
Komise společně s členskými státy pokyny 
uvádějící, jakým způsobem by měl ESF 
prostřednictvím integrovaného přístupu a 
přístupu podporujícího sociální začlenění 
plnit cíl snižování chudoby.
Aby bylo dosaženo pokroku v otázce 
plnění cíle snižování chudoby a zajistilo se 
skutečné sledování jeho plnění, budou mít 
členské státy povinnost harmonizovat 
ukazatele používané v operačních 
programech ESF s ukazateli sociální 
otevřené metody koordinace. V rámci 
svých národních programů reforem 
podepřených zprávami o vnitrostátní 
sociální situaci a vnitrostátními 
strategiemi integrace Romů předkládají 
členské státy každoročně zprávy o 
iniciativách, které přijaly na celostátní 
úrovni prostřednictvím ESF, jejichž cílem 
je přispět k plnění cíle snižování chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Nejméně 20 % celkových zdrojů ESF 
v každém členském státě musí být 
přiděleno na tematický cíl „podpora 
sociálního začleňování a boj 
proti chudobě“ stanovený v čl. 9 odst. 9 
nařízení (EU) č. […]. Investiční priorita 
„aktivní začleňování“ musí být součástí 
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všech operačních programů. Dříve, než 
budou vypracovány smlouvy o partnerství 
a operační programy, poskytne Komise 
pokyny uvádějící, jakým způsobem by měl 
ESF prostřednictvím integrovaného 
přístupu a přístupu podporujícího sociální 
začlenění plnit cíl snižování chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

V případě výjimek se v náležitě 
odůvodněných případech až 20 % 
celkových prostředků ESF zohlední 
v investičních prioritách uvedených v čl. 5 
bodu 9 písm. a) až c) nařízení (EU) č..
[...] [o EFRR].

Or. pl

Odůvodnění

Vzhledem k specifickým potřebám členských států a jednotlivých regionů je třeba vytvořit 
pružnější mechanismus poskytování prostředků z rozpočtu na sociální začlenění a boj proti 
chudobě. Investice v této oblasti poskytuje také EFRR, a proto by prahová hodnota 20 % měla 
platit jak pro ESF, tak pro EFRR.

Pozměňovací návrh 298
Elisabeth Schroedter
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

(a) u více rozvinutých regionů musí 
členské státy soustředit 80 % přídělů ESF 
pro každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 
1;
(b) u přechodných regionů musí členské 
státy soustředit 70 % přídělů ESF pro 
každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 
1;
(c) u méně rozvinutých regionů musí 
členské státy soustředit 60 % přídělů ESF 
pro každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1.

Or. en



AM\904731CS.doc 129/208 PE489.537v02-00

CS

Pozměňovací návrh 300
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy musí usilovat o tematické 
zaměření na základě těchto podmínek; 
v odůvodněných případech lze z důvodu 
potřeb na regionální úrovni a úrovni nižší 
než regionální udělit výjimky a členské 
státy se mohou v zájmu větší flexibility 
odchýlit od těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) u více rozvinutých regionů musí 
členské státy soustředit 80 % přídělů ESF 
pro každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1;

(a) u více rozvinutých regionů musí 
členské státy soustředit alespoň 80 % 
celkového množství prostředků ESF na 
vnitrostátní úrovni na tematické cíle 
stanovené v čl. 9 bodech 8, 9 a 10 nařízení 
(EU) č. [...]/2012[nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u více rozvinutých regionů musí členské 
státy soustředit 80 % přídělů ESF pro 
každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1;

a) u více rozvinutých regionů musí členské 
státy soustředit 70 % přídělů ESF pro 
každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1;

Or. de

Odůvodnění

Soustředění 80 % přídělů u více rozvinutých regionů by vedlo k oslabení pružnosti, která je 
ovšem s ohledem na sedmiletou dobu trvání operačních programů a značné rozdíly mezi 
regiony velmi důležitá.

Pozměňovací návrh 303
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) u více rozvinutých regionů musí 
členské státy soustředit 80 % přídělů ESF 
pro každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1;

(a) u více rozvinutých regionů musí 
členské státy soustředit 70 % přídělů ESF 
pro každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1;

Or. it

Pozměňovací návrh 304
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u více rozvinutých regionů musí členské 
státy soustředit 80 % přídělů ESF pro 
každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1;

a) u více rozvinutých regionů musí členské 
státy soustředit 80 % přídělů ESF pro 
každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1, 
s možností rozšíření až na deset 
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investičních priorit v případě, že je třeba 
zohlednit zvláštní územní potřeby, přičemž 
však tyto priority musí být definovány ve 
spolupráci s partnery uvedenými v článku 
5;

Or. fr

Pozměňovací návrh 305
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u více rozvinutých regionů musí členské 
státy soustředit 80 % přídělů ESF pro 
každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1;

a) u více rozvinutých regionů musí členské 
státy soustředit 80 % přídělů ESF pro 
každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1, 
se zvláštním důrazem na chudé 
vnitroregionální oblasti (území, městské 
čtvrti či oblasti čelící problémům v oblasti 
zaměstnanosti); 

Or. fr

Pozměňovací návrh 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) u přechodných regionů musí členské 
státy soustředit 70 % přídělů ESF pro 
každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1;

(b) u více přechodných regionů musí 
členské státy soustředit alespoň 70 % 
celkového množství prostředků ESF na 
vnitrostátní úrovni na tematické cíle 
stanovené v čl. 9 bodech 8, 9 a 10 nařízení 
(EU) č. [...]/2012[nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en
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Pozměňovací návrh 307
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) u přechodných regionů musí členské 
státy soustředit 70 % přídělů ESF pro 
každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1;

(b) u přechodných regionů musí členské 
státy soustředit 60 % přídělů ESF pro 
každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1;

Or. it

Pozměňovací návrh 308
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u přechodných regionů musí členské 
státy soustředit 70 % přídělů ESF pro 
každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1;

b) u přechodných regionů musí členské 
státy soustředit 60 % přídělů ESF pro 
každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1;

Or. de

Odůvodnění

Soustředění 70 % přídělů u přechodových regionů by vedlo k oslabení pružnosti, která je 
ovšem s ohledem na sedmiletou dobu trvání operačních programů a značné rozdíly mezi 
regiony velmi důležitá.

Pozměňovací návrh 309
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b



AM\904731CS.doc 133/208 PE489.537v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u přechodných regionů musí členské 
státy soustředit 70 % přídělů ESF pro 
každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1;

b) u přechodných regionů musí členské 
státy soustředit 70 % přídělů ESF pro 
každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1, 
s možností rozšíření až na deset 
investičních priorit v případě, že je třeba 
zohlednit zvláštní územní potřeby, přičemž 
však tyto priority musí být definovány ve 
spolupráci s partnery uvedenými v článku 
5;

Or. fr

Pozměňovací návrh 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) u méně rozvinutých regionů musí 
členské státy soustředit 60 % přídělů ESF 
pro každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1.

(c) u méně rozvinutých regionů musí 
členské státy soustředit alespoň 60 % 
celkového množství prostředků ESF na 
vnitrostátní úrovni na tematické cíle 
stanovené v čl. 9 bodech 8, 9 a 10 nařízení 
(EU) č. [...]/2012[nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) u méně rozvinutých regionů musí 
členské státy soustředit 60 % přídělů ESF 

(c) u méně rozvinutých regionů musí 
členské státy soustředit 50 % přídělů ESF 
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pro každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1.

pro každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) u méně rozvinutých regionů musí 
členské státy soustředit 60 % přídělů ESF 
pro každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 
1.

(c) u méně rozvinutých regionů a regionů, 
jejichž HDP na jednoho obyvatele bylo v 
období let 2007–2013 méně než 75 % 
průměrného HDP EU-25, ale v 
současnosti jsou způsobilé jakožto regiony 
spadající do kategorie přechodných či více 
rozvinutých regionů, musí členské státy 
soustředit 60 % přídělů ESF pro každý 
operační program až na pět investičních 
priorit stanovených v čl. 3 odst. 1

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění efektivního využívání a čerpání prostředků z ESF by se s regiony, jejichž 
HDP na jednoho obyvatele bylo v období let 2007–2013 méně než 75 % průměrného HDP 
EU-25, ale v současnosti jsou způsobilé jakožto regiony spadající do kategorie přechodných 
či více rozvinutých regionů, mělo s ohledem na tematické zaměření zacházet stejně jako 
s méně rozvinutými regiony. Tyto regiony vykazují velmi často značnou vnitřní nesourodost, 
pokud jde o HDP na jednoho obyvatele, a zvláštní investiční potřeby, a v souvislosti s 
operačními programy by jim proto měla být umožněna větší flexibilita. Aby se zlepšila 
schopnost méně rozvinutých regionů využívat prostředky, měly by mít možnost soustředit 
60 % přídělů až na pět investičních priorit.

Pozměňovací návrh 313
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u méně rozvinutých regionů musí 
členské státy soustředit 60 % přídělů ESF 
pro každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1.

c) u méně rozvinutých regionů musí 
členské státy soustředit 60 % přídělů ESF 
pro každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1, 
s možností rozšíření až na deset 
investičních priorit v případě, že je třeba 
zohlednit zvláštní územní potřeby, přičemž 
však tyto priority musí být definovány ve 
spolupráci s partnery uvedenými v článku 
5.

Or. fr

Pozměňovací návrh 314
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mají možnost rozhodnout, 
jaké investiční priority v rámci operačních 
programů stanoví.

Or. de

Pozměňovací návrh 315
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální počet investičních priorit 
podle prvního pododstavce může být 
zvýšen ze čtyř na šest, pokud je to náležitě 
odůvodněno tím, že je to užitečné a lépe to 
splňuje konkrétní požadavky jednotlivých 
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regionů.

Or. it

Pozměňovací návrh 316
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Společné kvantitativní a kvalitativní
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 všechny údaje musí být 
rozčleněny podle pohlaví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 318
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společné ukazatele pro výstupy a zvláštní 
ukazatele pro výstupy jednotlivých 
programů se týkají částečně nebo plně 
provedených operací. Pokud je to 
z hlediska povahy podporovaných operací 
relevantní, stanoví se souhrnné 
kvantifikované cílové hodnoty pro rok 
2022. Ukazatele výchozího stavu se nastaví 
na nulu.

„Tvrdé“ a „měkké“ společné ukazatele pro 
výstupy a zvláštní ukazatele pro výstupy 
jednotlivých programů se týkají částečně 
nebo plně provedených operací. Pokud je 
to z hlediska povahy podporovaných 
operací relevantní, stanoví se souhrnné 
kvantifikované cílové hodnoty pro rok 
2022. Ukazatele výchozího stavu se nastaví 
na nulu.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise vypracuje rozsáhlý a 
podložený soubor ukazatelů, které 
jednoznačně ukazují, kde bylo dosaženo 
pokroku, a také určí oblasti, v nichž 
využívání prostředků nepřispělo ke 
splnění záměrů a cílů Unie. Ve spolupráci 
s členskými státy Komise shromažďuje 
údaje o různých podobách chudoby a 
sociálního vyloučení, např. o nerovném 
přístupu k informacím, zboží a službám, a 
potřebných změnách relevantních 
podmínek. Musí být poskytovány rovněž 
rozlišené údaje o situaci Romů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 320
Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zapojení příslušných zúčastněných 
stran, zejména nevládních 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zapojení sociálních partnerů, zejména 
nevládních organizací, do přípravy,
provádění a hodnocení operačních 
programů, jak je uvedeno v článku 5 
nařízení (EU) č. […], může mít formu 
globálních grantů podle definice v čl. 112
odst. 7 nařízení (EU) č. […] nebo 
technické pomoci, jak je definována 
v článcích 108 a 109 nařízení (EU) č. [...]. 
Členské státy zajistí, aby ve všech 
operačních programech ESF byly režimy 
poskytování globálních grantů přístupné 
malým nevládním organizacím.
V takovém případě musí být v operačním 
programu označena ta část programu, které 
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se globální grant týká, včetně příslušného 
orientačního finančního přídělu z každé 
prioritní osy.

Ve všech operačních programech ESF 
musí být k dispozici prostředky na 
technickou pomoc, přičemž je třeba 
poskytovat podporu službám technické 
pomoci zaměřeným na nevládní 
organizace na evropské a regionální 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zapojení místních a regionální orgánů,
sociálních partnerů a ostatních 
zúčastněných stran, zejména nevládních 
organizací, do přípravy, provádění a 
hodnocení 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. 
[…] a technické pomoci, jak je definována 
v článcích 108 a 109 nařízení (EU) č. [...]. 
Členské státy zajistí, aby ve všech 
operačních programech ESF byly režimy 
poskytování globálních grantů přístupné 
malým nevládním organizacím. 
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.
Ve všech operačních programech ESF 
musí být k dispozici prostředky na 
technickou pomoc, přičemž je třeba 
poskytovat podporu službám technické 
pomoci na evropské a regionální úrovni 
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orientovaným na nevládní organizace a 
místní a regionální orgány malého 
rozsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zapojení příslušných regionálních, 
místních, městských a jiných místních 
orgánů, zastřešujících sdružení 
zastupujících místní a regionální orgány,
sociálních partnerů a ostatních 
zúčastněných stran, zejména nevládních 
organizací, do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Elisabeth Schroedter

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, s ohledem na organizace, které 
působí na regionální a místní úrovni, do 
provádění operačních programů, včetně 
partnerů, kteří jsou uvedeni v čl. 5 písm. 
a), b) a c) 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 jedna část programu, 
které se globální grant týká, včetně 
příslušného orientačního finančního přídělu 
z každé prioritní osy.

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zapojení příslušných regionálních, 
místních, městských a jiných místních 
orgánů, sociálních partnerů a ostatních 
zúčastněných stran, zejména nevládních 
organizací, do provádění operačních 
programů, jak je uvedeno v článku 5 
nařízení (EU) č. […], může mít formu 
globálních grantů podle definice v čl. 112
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Jutta Steinruck
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zapojení sociálních partnerů a ostatních 
zúčastněných stran, zejména nevládních 
organizací, do plánování, provádění, 
monitorování a hodnocení 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 327
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zapojení sociálních partnerů a ostatních 
zúčastněných stran, zejména nevládních 
organizací, do vytváření, provádění 
a hodnocení 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.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 328
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby se podpořila přiměřená účast 
sociálních partnerů na činnostech 
podporovaných ESF, 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, a sice 
formou odborné přípravy, opatření na 
vytváření sítí a posílení sociálního dialogu, 
a na činnosti prováděné sociálními partnery 
společně.

2. Aby se podpořila přiměřená účast 
sociálních partnerů na činnostech 
podporovaných ESF, mohou 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, a sice 
formou odborné přípravy, opatření na 
vytváření sítí a posílení sociálního dialogu, 
a na činnosti prováděné sociálními partnery 
společně.

Or. de

Pozměňovací návrh 329
Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby se podpořila přiměřená účast 
sociálních partnerů na činnostech 
podporovaných ESF, 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, a sice 
formou odborné přípravy, opatření na 
vytváření sítí a posílení sociálního dialogu, 

2. Aby se podpořila přiměřená účast všech 
příslušných subjektů na činnostech 
podporovaných ESF, 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, a sice 
formou odborné přípravy, opatření na 
vytváření sítí a posílení sociálního dialogu, 
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a na činnosti prováděné sociálními 
partnery společně.

a na činnosti prováděné příslušnými 
subjekty, včetně sociálních partnerů,
společně.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby se podpořila přiměřená účast 
sociálních partnerů na činnostech 
podporovaných ESF, 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, a sice 
formou odborné přípravy, opatření na 
vytváření sítí a posílení sociálního dialogu, 
a na činnosti prováděné sociálními partnery 
společně.

2. Aby se podpořila přiměřená účast 
sociálních partnerů na činnostech 
podporovaných ESF, musí řídící orgány 
zajistit, aby byla ze zdrojů ESF přidělena 
odpovídající částka, nejméně 2 % 
celkových zdrojů ESF v každém členském 
státě, na činnosti spočívající ve vytváření 
kapacit, a sice formou odborné přípravy, 
opatření na vytváření sítí a posílení 
sociálního dialogu, a na činnosti prováděné 
sociálními partnery společně.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby se podpořila přiměřená účast 
sociálních partnerů na činnostech 
podporovaných ESF, musí řídící orgány 
operačního programu v regionu podle 
definice v čl. 82 odst. 2 písm. a) nařízení 

2. Aby se podpořila přiměřená účast 
sociálních partnerů uvedených v článku 5 
nařízení (EU) č. [...] na činnostech a na 
přípravě, provádění, monitorování
a hodnocení programů podporovaných 
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(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, a sice 
formou odborné přípravy, opatření na 
vytváření sítí a posílení sociálního dialogu, 
a na činnosti prováděné sociálními partnery 
společně.

ESF, musí řídící orgány operačního 
programu v regionu podle definice v čl. 82 
odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) č. […] 
nebo v členském státě způsobilém pro 
podporu z Fondu soudržnosti zajistit, aby 
byla 2 % ze zdrojů ESF přidělena na 
činnosti spočívající ve vytváření kapacit, a 
sice formou odborné přípravy, opatření na 
vytváření sítí a posílení sociálního dialogu, 
a na činnosti prováděné sociálními partnery 
společně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby se podpořila přiměřená účast 
sociálních partnerů na činnostech 
podporovaných ESF, 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, a sice 
formou odborné přípravy, opatření na 
vytváření sítí a posílení sociálního dialogu, 
a na činnosti prováděné sociálními partnery 
společně.

2. Aby se podpořila přiměřená účast 
sociálních partnerů na činnostech 
podporovaných ESF, musí řídící orgány 
operačního programu v regionu podle 
definice v čl. 82 odst. 2 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, a sice formou odborné přípravy, 
opatření na vytváření sítí a posílení 
sociálního dialogu, a na činnosti prováděné 
sociálními partnery společně.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby se podpořila přiměřená účast 
sociálních partnerů na činnostech 
podporovaných ESF, 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, a sice 
formou odborné přípravy, opatření na 
vytváření sítí a posílení sociálního dialogu, 
a na činnosti prováděné sociálními partnery 
společně.

2. Aby se podpořila přiměřená účast 
sociálních partnerů na činnostech 
podporovaných ESF, musí řídící orgány 
operačního programu v regionu podle 
definice v čl. 82 odst. 2 písm. a) a b)
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, a sice 
formou odborné přípravy, opatření na 
vytváření sítí a posílení sociálního dialogu, 
a na činnosti prováděné sociálními partnery 
společně.

Or. de

Pozměňovací návrh 334
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Aby se podpořila přiměřená účast 
nevládních organizací na činnostech 
podporovaných ESF a jejich přístup k nim, 
zejména v oblastech sociálního a 
společensko-kulturního začleňování, 
rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí, 
musí řídící orgány zajistit, aby byla ze 
zdrojů ESF přidělena odpovídající částka, 
nejméně 2 % celkových zdrojů ESF v 
každém členském státě, na činnosti 
spočívající ve vytváření kapacit a sítí pro 
nevládní organizace

Or. en



AM\904731CS.doc 147/208 PE489.537v02-00

CS

Pozměňovací návrh 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Aby se podpořila přiměřená účast 
nevládních organizací na činnostech 
podporovaných ESF a jejich přístup k nim, 
zejména v oblastech sociálního 
začleňování, rovnosti žen a mužů a 
rovných příležitostí, musí řídící orgány 
operačního programu v regionu podle 
definice v čl. 82 odst. 2 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Nadja Hirsch

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 

3. Aby se podpořila přiměřená účast 
nevládních organizací ve smyslu článku 5 
nařízení (EU) č. […] na činnostech a 
přípravě, provádění, sledování a 
hodnocení programů podporovaných ESF 
a jejich přístup k nim, zejména formou 
účinných opatření a především v oblastech 
sociálního začleňování, rovnosti žen a 
mužů a rovných příležitostí, musí řídící 
orgány operačního programu v regionu 
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soudržnosti zajistit, aby byla ze zdrojů ESF 
přidělena odpovídající částka na činnosti 
spočívající ve vytváření kapacit pro 
nevládní organizace.

podle definice v čl. 82 odst. 2 písm. a) a b)
nařízení (EU) č. […] nebo v členském státě 
způsobilém pro podporu z Fondu 
soudržnosti zajistit, aby byla ze zdrojů ESF 
přidělena 2 % na činnosti spočívající 
ve vytváření kapacit – formou školení a 
propojování sítí a společných opatření –
pro nevládní organizace.

Or. de

Pozměňovací návrh 337
Martin Kastler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Aby se podpořila přiměřená účast 
nevládních organizací ve smyslu článku 5 
nařízení (EU) č. […] na činnostech a 
přípravě, provádění, sledování a 
hodnocení programů podporovaných ESF 
a jejich přístup k nim, zejména formou 
účinných opatření a především 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) a b)
nařízení (EU) č. […] nebo v členském státě 
způsobilém pro podporu z Fondu 
soudržnosti zajistit, aby byla ze zdrojů ESF 
přidělena 2 % na činnosti spočívající 
ve vytváření kapacit – formou školení a 
propojování sítí a společných opatření –
pro nevládní organizace.

Or. de

Pozměňovací návrh 338
Pervenche Berès
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Aby se podpořila přiměřená účast 
nevládních organizací uvedených v článku 
5 nařízení (EU) č. [...] na činnostech a na 
přípravě, provádění, monitorování 
a hodnocení programů 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) a b) nařízení (EU) č. […] nebo 
v členském státě způsobilém pro podporu 
z Fondu soudržnosti zajistit, aby byla 2 %
ze zdrojů ESF přidělena na činnosti 
spočívající ve vytváření kapacit pro 
nevládní organizace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 339
Jutta Steinruck

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 

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) a b)
nařízení (EU) č. […] nebo v členském státě 
způsobilém pro podporu z Fondu 
soudržnosti zajistit, aby byla ze zdrojů ESF 
přidělena 2 % na činnosti spočívající 
ve vytváření kapacit – formou školení a 
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nevládní organizace. propojování sítí a společných opatření –
pro nevládní organizace.

Or. de

Pozměňovací návrh 340
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Aby se podpořila přiměřená účast 
nevládních organizací na činnostech 
podporovaných ESF a jejich přístup k nim, 
zejména v oblastech sociálního 
začleňování, rovnosti žen a mužů a 
rovných příležitostí, musí řídící orgány 
operačního programu v regionu podle 
definice v čl. 82 odst. 2 písm. a) (méně 
rozvinutí regiony) a b) (přechodové 
regiony) 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 
– formou školení a propojování sítí a 
společných opatření nevládních 
organizací – pro nevládní organizace.

Or. de

Pozměňovací návrh 341
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby se podpořila přiměřená účast 
nevládních organizací na činnostech 

3. Aby se podpořila přiměřená účast 
nevládních organizací na činnostech 
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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.

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) a b) 
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.

Or. fi

Pozměňovací návrh 342
Lívia Járóka

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 zajistila přiměřená účast 
zainteresovaných nevládních organizací na 
činnostech a v rámci přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení programů
podporovaných ESF, především 
nevládních organizací, které zastupují 
nebo hájí příjemce těchto programů, 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 343
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Aby se podpořila přiměřená účast 
nevládních organizací na činnostech 
podporovaných ESF a jejich přístup k nim, 
zejména v oblastech sociálního 
začleňování, rovnosti žen a mužů a 
rovných příležitostí, musí řídící orgány 
operačního programu v regionu zajistit, 
aby byla ze zdrojů ESF přidělena 
odpovídající částka na činnosti spočívající 
ve vytváření kapacit pro nevládní 
organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Marian Harkin

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 

3. Aby se podpořila přiměřená účast 
nevládních organizací a sociálních 
partnerů na činnostech podporovaných 
ESF a jejich přístup k nim, musí řídící 
orgány operačního programu v regionu 
podle definice v čl. 82 odst. 2 písm. a) a b)
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.
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nevládní organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Elisabeth Schroedter

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 
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.

Členské státy a Komise musí podporovat 
rovnost žen a mužů prostřednictvím 
zohledňování rovnosti pohlaví podle 
článku 7 nařízení (EU) č. […] a zvláštních 
cílených opatření, zejména za účelem 
zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a 
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, řešení 
feminizace chudoby podporou rovného 
rozdělení povinnosti péče mezi muže a 
ženy. Členské státy zajistí, aby byla v 
rámci přípravy, provádění, monitorování 
a hodnocení operačních programů na 
základě metod pro posouzení rozpočtu 
zohledňujícího rovnost žen a mužů 
prosazována rovnost žen a mužů a rovné 
příležitosti. Členské státy dále umožní 
vyváženou účast žen a mužů v řízení a 
provádění operačních programů na 
místní, regionální a vnitrostátní úrovni a 
podají o pokroku v této věci zprávu.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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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 
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.

Členské státy a Komise musí podporovat 
rovnost žen a mužů prostřednictvím 
zohledňování rovnosti pohlaví podle 
článku 7 nařízení (EU) č. […], začleněním 
hlediska rovnosti pohlaví do činností 
prováděných v rámci všech tematických 
priorit a do všech fází plánování a 
provádění programů. Členské státy musí 
vyčlenit finanční prostředky na zvláštní 
cílená opatření uvedená v čl. 3 odst. 1 
písm. a) bodě iv), zejména za účelem 
zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a 
udržitelného postupu žen v zaměstnání, 
odstranění segregace podle pohlaví na trhu 
práce, boje proti genderovým stereotypům 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, 
řešení feminizace chudoby, podporu 
rovného rozdělení povinnosti péče mezi 
ženy a muže a prosazování sladění 
pracovního a soukromého života žen i
mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Kinga Göncz

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 
udržitelného postupu žen v zaměstnání, 
snížení segregace podle pohlaví na trhu 

Členské státy a Komise musí podporovat 
rovnost žen a mužů prostřednictvím 
zohledňování rovnosti pohlaví podle 
článku 7 nařízení (EU) č. […], začleněním 
hlediska rovnosti pohlaví do činností 
prováděných v rámci všech tematických 
priorit. Členské státy musí vyčlenit 
finanční prostředky na zvláštní cílená 
opatření uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. a) 
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práce, boje proti genderovým stereotypům 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 
a podpory sladění pracovního a 
soukromého života mužů i žen.

bodě iv), zejména, nikoli však výhradně,
za účelem zvýšení udržitelné 
zaměstnanosti žen a udržitelného postupu 
žen v zaměstnání, snížení segregace podle 
pohlaví na trhu práce, boje proti 
genderovým stereotypům v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy, řešení 
feminizace chudoby, podporu rovného 
rozdělení povinnosti péče mezi ženy a 
muže a podpory sladění pracovního, 
rodinného a soukromého života mužů i 
žen.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Thomas Mann

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 
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.

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

Or. de

Pozměňovací návrh 349
Kinga Göncz
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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 osoby, jimž hrozí 
diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace, prostřednictvím prosazování 
zásady rovných příležitostí 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 ii) a iii). 
Taková opatření musí být zaměřena na 
osoby, jimž hrozí riziko diskriminace, aby 
se zvýšila jejich účast na trhu práce, 
zlepšilo jejich sociální začlenění, snížily 
nerovnosti, pokud jde o úroveň dosaženého 
vzdělání, zdravotní stav a přístup k vysoce 
kvalitním veřejným službám, zlepšila 
přístupnost pro osoby se zdravotním 
postižením a zjednodušil přechod z péče 
v institucionálním prostředí na komunitní 
péči a předešlo se jakékoli segregaci.

Finanční prostředky ESF nesmí být 
vynakládány na žádný program, který 
upevňuje sociální nerovnosti nebo 
segregaci (tj. vytváří služby, které nejsou 
přístupné nejvíce znevýhodněným členům 
společenství). U všech operačních 
programů musí být přezkoumán vliv 
investic ESF na rovné příležitosti, rovný 
přístup a integraci marginalizovaných 
skupin a musí o něm být předložena 
zpráva. Členské státy musí o iniciativách 
financovaných z ESF, které se týkají 
marginalizovaných společenství a 
migrantů, informovat ve svých zprávách o 
vnitrostátní sociální situaci přiložených 
k národním programům reforem. Členské 
státy ve svých vnitrostátních strategiích 
integrace Romů podrobně uvedou přínos 
ESF ke společensko-ekonomické integraci 
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Romů a každoročně ve svých zprávách o 
vnitrostátní sociální situaci přiložených 
k národním programům reforem 
informují o iniciativách v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Elisabeth Schroedter

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 veškerých 
příslušných investičních priorit 
vymezených v článku 3, se zvláštním 
zřetelem na osoby, které se potýkají 
s vícenásobnou diskriminací. Taková 
opatření musí být zaměřena na osoby, jimž 
hrozí riziko diskriminace, a osoby se 
zdravotním postižením, aby se zvýšila 
jejich účast na trhu práce, a zejména se 
zlepšil přístup pro ty, kteří mají zájem o 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Marian Harkin
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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, bez 
diskriminace na základě pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace,
prostřednictvím prosazování zásady 
nediskriminace podle článku 7 nařízení 
(EU) č. […]. ESF navíc podporuje 
zvláštní opatření v rámci investičních 
priorit vymezených v článku 3 tohoto 
nařízení, a zejména v čl. 3 odst. 1 písm. c) 
bodě iii). Taková opatření musí být 
zaměřena na osoby, jimž hrozí riziko 
diskriminace v každém věku, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Lívia Járóka

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 

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 
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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.

v čl. 3 odst. 1 písm. c) bodě iii). Taková 
opatření musí být zaměřena na osoby, jimž 
hrozí riziko diskriminace a sociální 
vyloučení, např. osoby se zdravotním 
postižením a členy marginalizovaných 
společenství, aby se zvýšila jejich účast na 
trhu práce, zlepšilo jejich sociální 
začlenění, snížily nerovnosti, pokud jde o 
jejich přístup ke kvalitním službám 
v oblasti vzdělávání a zdravotnictví, 
a zjednodušil přechod z péče 
v institucionálním prostředí na komunitní 
péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Inês Cristina Zuber

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 (jako jsou např. 
migranti), 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.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Social innovation vypouští se
1. ESF musí podporovat sociální inovace 
ve všech oblastech spadajících do 
působnosti ESF podle definice v článku 3 
tohoto nařízení, zejména s cílem zkoušet 
inovativní řešení, která vyžadují sociální 
potřeby, a rozšiřovat je.
2. Členské státy musí určit témata pro 
sociální inovace, která odpovídají 
konkrétním potřebám v jejich operačních 
programech.
3. Komise musí usnadnit vytváření kapacit 
pro sociální inovace, zejména podporou 
vzájemného učení, zřizováním sítí a 
šířením osvědčených postupů a 
metodologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESF musí podporovat sociální inovace 
ve všech oblastech spadajících do 
působnosti ESF podle definice v článku 3 
tohoto nařízení, zejména s cílem zkoušet 
inovativní řešení, která vyžadují sociální 
potřeby, a rozšiřovat je.

1. ESF musí podporovat sociální inovace 
ve všech oblastech spadajících do 
působnosti ESF podle definice v článku 3 
tohoto nařízení, zejména s cílem zkoušet a 
hodnotit úspěšná inovativní řešení, včetně 
řešení zdola nahoru, která vyžadují 
sociální potřeby, a následně je rozšiřovat.
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Or. en

Pozměňovací návrh 356
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESF musí podporovat sociální inovace 
ve všech oblastech spadajících do 
působnosti ESF podle definice v článku 3 
tohoto nařízení, zejména s cílem zkoušet 
inovativní řešení, která vyžadují sociální 
potřeby, a rozšiřovat je.

1. ESF musí podporovat sociální inovace 
ve všech oblastech spadajících do 
působnosti ESF podle definice v článku 3 
tohoto nařízení, zejména s cílem zkoušet a 
hodnotit inovativní řešení, včetně řešení 
zdola nahoru, která vyžadují sociální 
potřeby, a rozšiřovat je.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESF musí podporovat sociální inovace 
ve všech oblastech spadajících do 
působnosti ESF podle definice v článku 3 
tohoto nařízení, zejména s cílem zkoušet 
inovativní řešení, která vyžadují sociální 
potřeby, a rozšiřovat je.

1. ESF musí podporovat sociální inovace 
ve všech oblastech spadajících do 
působnosti ESF podle definice v článku 3 
tohoto nařízení, zejména s cílem zkoušet 
na místní či regionální úrovni inovativní 
řešení, která vyžadují sociální potřeby, a 
rozšiřovat je.

Or. fr

Pozměňovací návrh 358
Jutta Steinruck
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESF musí podporovat sociální inovace 
ve všech oblastech spadajících do 
působnosti ESF podle definice v článku 3 
tohoto nařízení, zejména s cílem zkoušet 
inovativní řešení, která vyžadují sociální 
potřeby, a rozšiřovat je.

1. ESF musí podporovat sociální inovace 
ve všech oblastech spadajících do 
působnosti ESF podle definice v článku 3 
tohoto nařízení, zejména s cílem zkoušet a 
hodnotit inovativní řešení, která vyžadují 
sociální potřeby, a rozšiřovat je. V zájmu 
dosažení cílů strategie Evropa 2020 
v oblasti zaměstnanosti, vzdělání a boje 
proti chudobě jsou do provádění zapojeny 
všechny příslušné zainteresované 
subjekty, přičemž zejména mezi sociálními 
partnery, sociálními sdruženími a 
vzdělávacími institucemi existuje úzká 
spolupráce.

Or. de

Pozměňovací návrh 359
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „Sociální inovací“ se rozumí nové 
zásahy, které jsou sociální z hlediska 
svých cílů i prostředků a zajišťují 
efektivnější, účinnější, udržitelnější nebo 
náležité reakce na sociální potřeby, které 
nejsou uspokojeny nebo jsou uspokojeny 
nedostatečně, pokud jde o boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, podporu 
vysoké úrovně kvalitní zaměstnanosti a 
důstojné práce, zaručení přiměřené 
sociální ochrany předcházející chudobě a 
zlepšení pracovních podmínek, a tím 
přispívají k sociálnímu pokroku.
Sociální inovace musí zlepšovat kvalitu 
života a práce. Nesmí být posuzována 
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především na základě ekonomických 
kritérií, ale na základě své přidané 
hodnoty pro společnost jako celek.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Mara Bizzotto

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 upřesnit odvětví a
témata pro sociální inovace, která 
odpovídají konkrétním potřebám, v jejich 
operačních programech a mohou rozvíjet 
plán pro hodnocení pokročilých 
zkušeností a pro kapitalizaci a šíření 
dosažených výsledků.

Or. it

Pozměňovací návrh 361
Elisabeth Schroedter

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 záležitostí, které jsou 
spojeny se sociokulturními inovacemi a 
jež odpovídají opatřením jiných fondů 
SSR, zejména EFRR.

Or. en
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Pozměňovací návrh 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 inovace, zejména podporou 
vzájemného učení, zřizováním sítí a 
šířením osvědčených postupů a 
metodologií, a to i pokud jde o společná 
kritéria, která musí podniky splnit, aby 
mohly používat sociální značku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 363
Mara Bizzotto

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 inovace, zejména podporou 
vzájemného učení, zřizováním sítí a 
šířením osvědčených postupů a 
metodologií rovněž ve spolupráci s 
regionálními a místními orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nadnárodní spolupráce Nadnárodní a meziregionální spolupráce 
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Or. it

Pozměňovací návrh 365
Mara Bizzotto

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 mohou podporovat 
nadnárodní spolupráci, aby propagovaly 
vzájemné učení, a tím zvyšovaly účinnost 
politik podporovaných z ESF.

Or. it

Pozměňovací návrh 366
Andrea Cozzolino

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 nebo meziregionální
spolupráci, aby propagovaly vzájemné 
učení, a tím zvyšovaly účinnost politik 
podporovaných z ESF. Nadnárodní a 
meziregionální spolupráce spojují partnery 
alespoň ze dvou členských států.

Or. it

Pozměňovací návrh 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
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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 
vzájemné učení, a tím zvyšovaly účinnost
politik podporovaných z ESF. Nadnárodní 
spolupráce musí zahrnovat partnery, které 
mohou zahrnovat místní a městské 
orgány, alespoň ze dvou členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Elisabeth Schroedter

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 
vzájemné učení, a tím zvyšovaly účinnost 
politik podporovaných z ESF. Nadnárodní 
spolupráce musí zahrnovat partnery 
uvedené v článku 5 nařízení (EU) č. [...] 
alespoň ze dvou členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy si mohou samy zvolit téma 
nadnárodní spolupráce ze seznamu 
navrženého Komisí a přijatého výborem 
ESF.

2. Členské státy si mohou po konzultaci se 
všemi příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně nevládních organizací, samy zvolit 
téma nadnárodní spolupráce ze seznamu 
navrženého Komisí a přijatého výborem 
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ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy si mohou samy zvolit téma 
nadnárodní spolupráce ze seznamu 
navrženého Komisí a přijatého výborem 
ESF.

2. Členské státy si mohou po konzultaci 
s organizacemi občanské společnosti a 
místními a regionálními orgány samy 
zvolit téma nadnárodní spolupráce ze 
seznamu navrženého Komisí a přijatého 
výborem ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy si mohou samy zvolit téma 
nadnárodní spolupráce ze seznamu 
navrženého Komisí a přijatého výborem 
ESF.

2. Členské státy si mohou po konzultaci 
s regionálními, místními, městskými a 
jinými orgány samy zvolit téma 
nadnárodní spolupráce ze seznamu 
navrženého Komisí a přijatého výborem 
ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Elisabeth Schroedter
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy si mohou samy zvolit téma 
nadnárodní spolupráce ze seznamu 
navrženého Komisí a přijatého výborem 
ESF.

2. Členské státy si mohou po konzultaci 
s partnery samy zvolit téma nadnárodní 
spolupráce ze seznamu navrženého Komisí 
a přijatého výborem ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy si mohou samy zvolit téma 
nadnárodní spolupráce ze seznamu 
navrženého Komisí a přijatého výborem 
ESF.

2. Členské státy si mohou ve spolupráci 
s regionálními, místními, městskými a 
jinými orgány samy zvolit téma 
nadnárodní spolupráce ze seznamu 
navrženého Komisí a přijatého výborem 
ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy si mohou samy zvolit téma 
nadnárodní spolupráce ze seznamu 
navrženého Komisí a přijatého výborem 
ESF.

2. Členské státy si mohou samy zvolit téma 
nadnárodní spolupráce ze seznamu 
navrženého Komisí a přijatého výborem 
ESF a navrhnout jiná témata považovaná 
za zajímavá.

Or. en
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Pozměňovací návrh 375
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise musí usnadňovat nadnárodní 
spolupráci v případě témat uvedených 
v odstavci 2 prostřednictvím vzájemného 
učení a koordinovaných nebo společných 
činností. Komise jedná zejména na úrovni 
platformy EU, aby zjednodušila výměnu 
informací, vytváření kapacit a sítí a rovněž 
šíření příslušných výstupů. Kromě toho 
Komise vytvoří koordinovaný rámec 
provádění, včetně společných kritérií 
způsobilosti, typů a načasování činností a 
společných metodologických přístupů 
k monitorování a hodnocení, aby se 
nadnárodní spolupráce zjednodušila.

3. Komise musí usnadňovat nadnárodní 
spolupráci prostřednictvím vzájemného 
učení a koordinovaných nebo společných 
činností. Komise jedná zejména na úrovni 
platformy Unie, aby zjednodušila vytváření 
nadnárodních partnerství, výměnu 
informací, vytváření kapacit a sítí a rovněž 
kapitalizaci a šíření užitečných výstupů.

Or. it

Pozměňovací návrh 376
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise musí usnadňovat nadnárodní 
spolupráci v případě témat uvedených 
v odstavci 2 prostřednictvím vzájemného 
učení a koordinovaných nebo společných 
činností. Komise jedná zejména na úrovni 
platformy EU, aby zjednodušila výměnu 
informací, vytváření kapacit a sítí a rovněž 
šíření příslušných výstupů. Kromě toho 
Komise vytvoří koordinovaný rámec 
provádění, včetně společných kritérií 
způsobilosti, typů a načasování činností a 

3. Komise musí usnadňovat nadnárodní 
spolupráci v případě témat uvedených 
v odstavci 2 prostřednictvím vzájemného 
učení a koordinovaných nebo společných 
činností. Komise jedná zejména na úrovni 
platformy EU, aby zjednodušila výměnu 
informací, vytváření kapacit a sítí a rovněž 
šíření příslušných výstupů. Členské státy 
musí být povzbuzovány k vytváření sítí na 
nadnárodní úrovni pro účely sociálního 
začleňování, do nichž budou zapojeny i 
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společných metodologických přístupů 
k monitorování a hodnocení, aby se 
nadnárodní spolupráce zjednodušila.

příslušné zúčastněné strany občanské 
společnosti. Kromě toho Komise vytvoří 
koordinovaný rámec provádění, včetně 
společných kritérií způsobilosti, typů a 
načasování činností a společných 
metodologických přístupů k monitorování 
a hodnocení, aby se nadnárodní spolupráce 
zjednodušila.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Cíle nadnárodní spolupráce v rámci 
Evropského sociálního fondu je 
v členských státech třeba posuzovat ve 
spojitosti s cíli programů evropské územní 
spolupráce, což zefektivní uskutečňování 
činností podporovaných z různých fondů 
a přidělování prostředků v regionech.

Or. fi

Pozměňovací návrh 378
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Část finančních prostředků 
odpovídajících 20 % přídělu z ESF na 
„podporu sociálního začleňování a boj 
proti chudobě“ musí být přidělena na 
výměnu nadnárodních zkušeností 
získaných v oblasti sociálního začlenění 
určenou marginalizované veřejnosti. Tyto 
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zkušenosti je třeba uplatňovat na 
regionální úrovni v rámci iniciativ, do 
nichž se zapojí orgány veřejné moci, 
sociální partneři a asociační hnutí 
příslušných regionů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 87 odst. 1 nařízení (EU) 
č. […] mohou operační programy stanovit 
prioritní osy pro provádění sociálních 
inovací a nadnárodní spolupráce 
uvedených v článcích 9 a 10.

1. Odchylně od čl. 87 odst. 1 nařízení (EU) 
č. […] mohou operační programy stanovit 
prioritní osy pro provádění nadnárodní 
spolupráce uvedených v článcích 9 a 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 87 odst. 1 nařízení (EU) 
č. […] mohou operační programy stanovit 
prioritní osy pro provádění sociálních 
inovací a nadnárodní spolupráce 
uvedených v článcích 9 a 10.

1. Odchylně od čl. 87 odst. 1 nařízení (EU) 
č. […] mohou operační programy stanovit 
prioritní osy pro provádění sociálních 
inovací a nadnárodní spolupráce 
uvedených v článcích 9 a 10.

Odchylně od ustanovení čl. 4 odst. 2 a 3 se 
v jednotlivých členských osy operačních 
programů zaměřené na sociální inovace 
a nadnárodní spolupráci dohromady nebo 
na každý cíl zvlášť nezahrnují do 
celkových prostředků ESF, které jsou 
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uvedeny  v čl. 4 odst. 2, ani do prostředků, 
které mají být přiděleny na jednotlivé 
operační programy podle čl. 4 odst. 3.

Or. pl

Odůvodnění

Ustanovení článku 11 se nemusí uplatňovat v souvislosti s požadavky v oblasti tematického 
zaměření, které se uvádějí v čl. 4 odst. 2 a 3. Prostředky v rámci vyhrazené prioritní osy 
určené obecně na inovační nebo nadnárodní činnosti, nebo na každé z těchto dvou témat 
zvlášť by se tedy měly z ustanovení o tematickém zaměření vyjmout. 

Pozměňovací návrh 381
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 87 odst. 1 nařízení (EU) 
č. […] mohou operační programy stanovit 
prioritní osy pro provádění sociálních 
inovací a nadnárodní spolupráce 
uvedených v článcích 9 a 10.

1. Odchylně od čl. 87 odst. 1 nařízení (EU) 
č. […] mohou operační programy stanovit 
prioritní osy pro provádění sociálních 
inovací a nadnárodní spolupráce 
uvedených v článcích 9 a 10. Opatření 
ESF v rámci sociálních inovací a 
nadnárodní spolupráce mohou být také 
součástí prioritní osy využívající 
financování z více zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 110 odst. 3 nařízení 
(EU) č. […] se maximální míra 
spolufinancování pro určitou prioritní osu 

2. Odchylně od čl. 110 odst. 3 nařízení 
(EU) č. […] se maximální míra 
spolufinancování pro určitou prioritní osu 
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zvýší o deset procentních bodů, ale 
nepřesáhne 100 %, pokud je celá prioritní 
osa zaměřena na sociální inovace nebo
nadnárodní spolupráci nebo jejich 
kombinaci.

zvýší o deset procentních bodů, ale 
nepřesáhne 100 %, pokud je celá prioritní 
osa zaměřena na nadnárodní spolupráci 
nebo jejich kombinaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 110 odst. 3 nařízení 
(EU) č. […] se maximální míra 
spolufinancování pro určitou prioritní osu 
zvýší o deset procentních bodů, ale 
nepřesáhne 100 %, pokud je celá prioritní 
osa zaměřena na sociální inovace nebo 
nadnárodní spolupráci nebo jejich 
kombinaci.

2. Odchylně od čl. 110 odst. 3 nařízení 
(EU) č. […] se maximální míra 
spolufinancování pro určitou prioritní osu 
zvýší o deset procentních bodů, ale 
nepřesáhne 100 %, pokud je celá prioritní 
osa zaměřena na sociální inovace nebo 
nadnárodní spolupráci nebo jejich 
kombinaci, nebo se použije čl. 6 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 110 odst. 3 nařízení 
(EU) č. […] se maximální míra 
spolufinancování pro určitou prioritní osu 
zvýší o deset procentních bodů, ale 
nepřesáhne 100 %, pokud je celá prioritní 
osa zaměřena na sociální inovace nebo 
nadnárodní spolupráci nebo jejich 
kombinaci.

2. Odchylně od čl. 110 odst. 3 nařízení 
(EU) č. […] se maximální míra 
spolufinancování pro určitou prioritní osu 
zvýší o deset procentních bodů, ale 
nepřesáhne 100 %, pokud je celá prioritní 
osa zaměřena na sociální inovace nebo 
nadnárodní spolupráci nebo jejich 
kombinaci nebo pokud je část programu 
přímo řízena sociálními partnery nebo 
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nevládními organizacemi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 385
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 110 odst. 3 nařízení 
(EU) č. […] se maximální míra 
spolufinancování pro určitou prioritní osu 
zvýší o deset procentních bodů, ale 
nepřesáhne 100 %, pokud je celá prioritní 
osa zaměřena na sociální inovace nebo 
nadnárodní spolupráci nebo jejich 
kombinaci.

2. Odchylně od čl. 109 odst. 3 nařízení 
(EU) č. […] se maximální míra 
spolufinancování pro určitou prioritní osu 
zvýší o deset procentních bodů, ale 
nepřesáhne 100 %, pokud je celá prioritní 
osa zaměřena na sociální inovace nebo 
nadnárodní spolupráci nebo jejich 
kombinaci nebo v případě, že se jedná o 
části programů spravované nevládními 
organizacemi nebo sociálními partnery.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na sociální inovace a nadnárodní 
spolupráci uvedené v článcích 9 a 10, 
pokud se na ně nevztahuje specifická 
prioritní osa.

b) na nadnárodní spolupráci uvedenou
v článcích 9 a 10, pokud se na ni
nevztahuje specifická prioritní osa.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin
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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 by měl 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. […].

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. ESF podporuje zejména 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. […].

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
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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, např. 
v sociokulturní oblasti, na podporu 
zaměstnanosti, včetně zaměstnanosti 
mládeže, vzdělávání a sociálního 
začleňování. ESF lze v souladu s čl. 3 
písm. c) využívat jako „hlavní“ fond u 
integrovaných programů sociálního 
začleňování v kombinaci s investičními 
prioritami nebo opatřeními EFRR. 
Nejméně 5 % prostředků ESF je určeno 
na podporu integrované územní investice 
podle článku 99 nařízení (EU) č. […].

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Aby ESF doplnil intervence EFRR podle 
článku 7 nařízení (EU) č. [o EFRR], může 
podporovat udržitelný rozvoj měst a 
venkova prostřednictvím strategií 
vymezujících integrované činnosti pro 
řešení ekonomických a sociálních 
problémů a problémů souvisejících 
s životním prostředím, které jsou uvedeny 
ve smlouvě o partnerství. ESF lze využívat 
jako hlavní fond pro integrované projekty 
sociálního začleňování, které kombinují 
sociální infrastruktury a doprovodná 
opatření ve znevýhodněných oblastech, 
s cílem doplnit EFRR a zajistit malým 
nevládním organizacím snadnější přístup 
ke strukturálním fondům.
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Or. en

Pozměňovací návrh 391
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Aby ESF doplnil intervence EFRR podle 
článku 7 nařízení (EU) č. [o EFRR], měl by 
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. Součástí by měla být také 
možnost jmenovat města jako 
zprostředkující subjekty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 393
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Aby ESF doplnil intervence EFRR podle 
článku 7 nařízení (EU) č. [o EFRR], měl by 
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. Součástí by měla být také 
možnost jmenovat města jako 
zprostředkující subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vyčlení přiměřenou míru 
finančních prostředků v rámci technické 
pomoci z ESF přímo všem partnerům 
uvedeným v článku 5 nařízení [...] 
[nařízení o společných ustanoveních] 
s cílem usnadnit zapojení a účast těchto 
partnerů na přípravách, provádění, 
monitorování a hodnocení programů a 
činností a podpořit budování jejich 
kapacit v souladu s evropským kodexem 
chování týkajícím se partnerství, jak je 
stanoveno v čl. 52 odst. 2 nařízení [...] 
[nařízení o společných ustanoveních].
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Pozměňovací návrh 395
Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. ESF může poskytovat podporu pro 
výdaje vynaložené na operace, které se 
provádějí mimo oblast programu, ale 
v rámci Unie, pokud jsou splněny tyto dvě 
podmínky:

2. ESF může poskytovat podporu pro 
výdaje vynaložené na operace, které se 
provádějí mimo oblast programu, pokud 
jsou splněny tyto dvě podmínky:

Or. it

Pozměňovací návrh 396
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě metod uvedených v článku 57 
nařízení (EU) č. […] může Komise uhradit 
náklady zaplacené členskými státy na 
základě standardních stupnic jednotkových 
nákladů a paušálních částek podle definice 
Komise. Částky vypočítané na tomto 
základě se považují za veřejnou podporu 
zaplacenou příjemci a za způsobilé výdaje 
pro účely použití nařízení (EU) č. […].

Kromě metod uvedených v článku 57 
nařízení (EU) č. […] může Komise uhradit 
náklady zaplacené členskými státy na 
základě standardních stupnic jednotkových 
nákladů a paušálních částek podle definice 
Komise. Jednotkové náklady a paušální 
částky se vypočítají na základě počtu 
skutečných účastníků na osobu, který 
může být oproti plánovanému počtu o 
20 % vyšší nebo nižší. Částky vypočítané 
na tomto základě se považují za veřejnou 
podporu zaplacenou příjemci a za 
způsobilé výdaje pro účely použití nařízení 
(EU) č. […].

Or. de
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Pozměňovací návrh 397
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem je Komise zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 16, pokud jde o druh 
zahrnutých operací, definice standardních 
stupnic jednotkových nákladů a paušálních 
částek a jejich maximální výše, které 
mohou být přizpůsobeny podle platných 
společně dohodnutých metod. 

Za tímto účelem je Komise zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 16, pokud jde o druh 
zahrnutých operací, definice standardních 
stupnic jednotkových nákladů a paušálních 
částek a jejich maximální výše, které 
mohou být přizpůsobeny podle platných 
společně dohodnutých metod, s náležitým 
ohledem na zkušenosti rozvinuté již při 
předchozím programování.

Or. it

Pozměňovací návrh 398
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s čl. 57 odst. 1 písm. d) a čl. 
57 odst. 4 písm. d) nařízení (EU) č. […] lze 
použít paušální sazbu až do výše 40 % 
způsobilých přímých nákladů na 
zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících 
nákladů na operaci.

2. V souladu s čl. 57 odst. 1 písm. d) a čl. 
57 odst. 4 písm. d) nařízení (EU) č. […] lze 
použít paušální sazbu ve výši 40 % 
způsobilých přímých nákladů na 
zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících 
nákladů na operaci.

Or. it

Pozměňovací návrh 399
Pervenche Berès
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Granty proplacené na základě 
způsobilých nákladů na operace, které byly 
stanoveny v rámci paušálních sazeb, 
standardních stupnic jednotkových nákladů 
a paušálních částek podle čl. 57 odst. 1 
nařízení (EU) č. […], lze vypočítat 
v jednotlivých případech odkazem na 
návrh rozpočtu předem schválený řídícím 
orgánem za předpokladu, že podpora z 
veřejných zdrojů nepřesahuje 100 000 
EUR.

3. Granty proplacené na základě 
způsobilých nákladů na operace, které byly 
stanoveny v rámci paušálních sazeb, 
standardních stupnic jednotkových nákladů 
a paušálních částek podle čl. 57 odst. 1 
nařízení (EU) č. […], lze vypočítat 
v jednotlivých případech odkazem na 
návrh rozpočtu předem schválený řídícím 
orgánem za předpokladu, že podpora z 
veřejných zdrojů nepřesahuje 200 000 
EUR.

Or. fr

Pozměňovací návrh 400
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Granty proplacené na základě 
způsobilých nákladů na operace, které byly 
stanoveny v rámci paušálních sazeb, 
standardních stupnic jednotkových nákladů 
a paušálních částek podle čl. 57 odst. 1 
nařízení (EU) č. […], lze vypočítat 
v jednotlivých případech odkazem na 
návrh rozpočtu předem schválený řídícím 
orgánem za předpokladu, že podpora z 
veřejných zdrojů nepřesahuje 100 000 
EUR.

3. Granty proplacené na základě 
způsobilých nákladů na operace, které byly 
stanoveny v rámci paušálních sazeb, 
standardních stupnic jednotkových nákladů 
a paušálních částek podle čl. 57 odst. 1 
nařízení (EU) č. […], lze vypočítat 
v jednotlivých případech odkazem na 
návrh rozpočtu předem schválený řídícím 
orgánem za předpokladu, že výše 
spolufinancování ze strany Unie
nepřesahuje 100 000 EUR.

Or. fr

Pozměňovací návrh 401
Pervenche Berès
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Granty, u nichž podpora z veřejných 
zdrojů nepřesahuje 50 000 EUR, musí mít 
formu paušálních částek nebo standardních 
stupnic jednotkových nákladů v souladu s 
odstavcem 1 nebo článkem 57 nařízení 
(EU) č. […], s výjimkou operací, které jsou 
podporovány v rámci režimu státní 
podpory.

4. Granty, u nichž podpora z veřejných 
zdrojů nepřesahuje 100 000 EUR, musí mít 
formu paušálních částek nebo standardních 
stupnic jednotkových nákladů v souladu s 
odstavcem 1 nebo článkem 57 nařízení 
(EU) č. […], s výjimkou operací, které jsou 
podporovány v rámci režimu státní 
podpory.

Or. fr

Pozměňovací návrh 402
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Granty, u nichž podpora z veřejných 
zdrojů nepřesahuje 50 000 EUR, musí mít 
formu paušálních částek nebo standardních 
stupnic jednotkových nákladů v souladu s 
odstavcem 1 nebo článkem 57 nařízení 
(EU) č. […], s výjimkou operací, které 
jsou podporovány v rámci režimu státní 
podpory.

4. Granty, u nichž podpora z veřejných 
zdrojů nepřesahuje 50 000 EUR, mohou
mít formu paušálních částek nebo 
standardních stupnic jednotkových 
nákladů.

Or. it

Pozměňovací návrh 403
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Granty, u nichž podpora z veřejných 4. Granty, u nichž výše spolufinancování 
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zdrojů nepřesahuje 50 000 EUR, musí mít 
formu paušálních částek nebo standardních 
stupnic jednotkových nákladů v souladu s 
odstavcem 1 nebo článkem 57 nařízení 
(EU) č. […], s výjimkou operací, které jsou 
podporovány v rámci režimu státní 
podpory.

ze strany Unie nepřesahuje 50 000 EUR, 
musí mít formu paušálních částek nebo 
standardních stupnic jednotkových nákladů 
v souladu s odstavcem 1 nebo článkem 57 
nařízení (EU) č. […], s výjimkou operací, 
které jsou podporovány v rámci režimu 
státní podpory.

Or. fr

Pozměňovací návrh 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Podle článku 32 nařízení (EU) č. […] 
může ESF podporovat činnosti a politiky 
spadající do jeho působnosti 
prostřednictvím finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Podle článku 32 nařízení (EU) č. […] 
může ESF podporovat činnosti a politiky 
spadající do jeho působnosti 
prostřednictvím finančních nástrojů, jako 
jsou programy sdílení rizika, kapitálové a 
dluhové nástroje, záruční fondy, podílové 
fondy, úvěrové fondy a mikroúvěry a 
mikronástroje.
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Pozměňovací návrh 406
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 16 pro vymezení zvláštních 
pravidel a podmínek pro žádosti členských 
států o záruky na úrovni politik, včetně 
maximálních částek, které zejména zajistí, 
že jejich použití nepovede k nadměrnému 
zadlužování veřejných subjektů.
Každou žádost Komise posoudí a schválí 
každou „záruku ESF na úrovni politik“, 
pokud spadá do působnosti operačního 
programu podle článku 87 nařízení (EU) 
č. […] a pokud je v souladu se 
stanovenými zvláštními pravidly a 
podmínkami.

Or. en

Odůvodnění

Záruky ESF na úrovni politik představují hrozbu, že prostředky z ESF mohou být používány v 
rozporu s investičními prioritami a tematickými cíli fondu. Toto ustanovení by proto mělo být 
vypuštěno.
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Pozměňovací návrh 407
Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 408
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Zvláštní ustanovení o podmínkách

1. Čl. 17 odst. 5 nařízení (EU) č. [...] o 
předběžných podmínkách se nevztahuje 
na pozastavení plateb z ESF.
2. Článek 21 nařízení (EU) č. [...] o 
podmínkách souvisejících s koordinací 
hospodářských politik členských států se 
nevztahuje na pozastavení plateb z ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pracovníci propuštění v důsledku vážného 
narušení místního, regionálního nebo 
vnitrostátního hospodářství vyvolaného 
neočekávanou krizí nebo v důsledku 
prudkého úpadku určitého odvětví nebo 
přemístění činností do zemí mimo EU

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

neaktivní osoby a osoby nejvíce vzdálené 
trhu práce
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Pozměňovací návrh 412
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zranitelné osoby, které jsou v nevýhodné 
pozici z hlediska přístupu na tradiční 
úvěrový trh

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

osoby do 25 let, které jsou zaměstnány, 
jsou v procesu vzdělávání nebo odborné 
přípravy (či rekvalifikace) do čtyř měsíců 
od ukončení školní docházky

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

osoby nad 54 let, které trpí vážnou 
materiální deprivací
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Pozměňovací návrh 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, 
menšiny (včetně marginalizovaných 
společenství, jako jsou Romové)**

migranti, žadatelé o azyl, uprchlíci, lidé, 
kteří jsou původem cizinci, menšiny 
(včetně marginalizovaných společenství, 
jako jsou Romové)**

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, 
menšiny (včetně marginalizovaných 
společenství, jako jsou Romové)**

migranti, uprchlíci a žadatelé o azyl, lidé, 
kteří jsou původem cizinci, menšiny 
(včetně marginalizovaných společenství, 
jako jsou Romové)**

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

lidé ohrožení chudobou
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Pozměňovací návrh 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

lidé, které trpí vážnou materiální 
deprivací

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

rodiče samoživitelé

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bezdomovci

Or. en
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Pozměňovací návrh 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 12 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

lidé z nejchudších lokalit

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Marian Harkin

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

lidé ohrožení chudobou (medián příjmu)

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

osoby ohrožené chudobou

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 12 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

osoby, které trpí vážnou materiální 
deprivací

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

osoby do 18 let, které žijí v domácnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

rodiče samoživitelé

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – bod 12 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bezdomovci
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Pozměňovací návrh 428
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

počet projektů, které zcela nebo zčásti 
provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace

počet projektů, které zcela nebo zčásti 
provádějí sociální partneři nebo nevládní 
organizace nebo jiné zúčastněné strany

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

počet projektů zaměřených na orgány 
veřejné správy a veřejné služby

počet projektů zaměřených na orgány 
veřejné správy a veřejné služby na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

počet podporovaných mikropodniků, 
malých a středních podniků

počet podporovaných mikropodniků, 
malých a středních podniků, družstevních 
podniků a podniků v sociálním 
hospodářství 
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Pozměňovací návrh 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

počet projektů v nejchudších lokalitách

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

počet podporovaných mikropodniků, 
malých a středních podniků, družstevních 
podniků a podniků v sociálním 
hospodářství řízených ženami nebo 
s většinou žen ve výkonných či dozorčích 
radách

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
výročních zprávách o provádění, jak je 
uvedeno v čl. 44 odst. 1 a 2 a čl. 101 odst. 

Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
výročních zprávách o provádění, jak je 
uvedeno v čl. 44 odst. 1 a 2 a čl. 101 odst. 
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1 nařízení (EU) č. […]. 1 nařízení (EU) č. […]. Všechny údaje bez 
zvláštní souvislosti s určením pohlaví 
musí být rovněž rozlišeny podle pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci, kteří se zapojili do 
dobrovolnické práce po ukončení své 
účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci vyzvednutí nad hranici relativní 
chudoby a mimo vážnou materiální 
deprivaci

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3 – bod 4 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

procentuální podíl účastníků a uživatelů 
služeb ze znevýhodněných skupin osob 
v procesu vzdělávání, odborné přípravy, 
získávání kvalifikace, mající zaměstnání 
po ukončení jejich účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ženy s nejistým zaměstnáním

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ženy, které se stávají ekonomicky 
nezávislými

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3 – bod 4 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nárůst počtu žen působících v oblastech 
matematiky, informatiky, přírodních věd a 
techniky (MINT)

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3 – bod 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci, kteří se zapojili do 
dobrovolnické práce po ukončení své 
účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3 – bod 4 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci vyzvednutí nad hranici relativní 
chudoby 

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3 – bod 4 f (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci vyzvednutí z vážné materiální 
deprivace

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3 – bod 4 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

procentuální podíl účastníků a uživatelů 
služeb ze znevýhodněných skupin osob 
v procesu vzdělávání, odborné přípravy, 
získávání kvalifikace, mající zaměstnání 
po ukončení jejich účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3 – bod 4 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

posouzení hodnoty intervence ze strany 
účastníků (z hlediska zlepšení jejich 
pocitové pohody, rozvoje dovedností, ...), 
hodnocení procesu konzultací v 
souvislosti s intervencí

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Elisabeth Schroedter
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Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

procentuální podíl účastníků se 
zdravotním postižením, kteří po obdržení 
podpory získali zaměstnání

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 3 – bod 4 j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

procentuální podíl účastníků se 
zdravotním postižením, kteří byli úspěšně 
převedeni z péče v institucionálním 
prostředí do komunitní péče

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
výročních zprávách o provádění, jak je 
uvedeno v čl. 44 odst. 1 a 2 a čl. 101 odst. 
1 nařízení (EU) č. […]. Všechny údaje 
musí být rozlišeny podle pohlaví.

Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
výročních zprávách o provádění, jak je 
uvedeno v čl. 44 odst. 1 a 2 a čl. 101 odst. 
1 nařízení (EU) č. […]. Všechny údaje 
musí být rozlišeny podle pohlaví a měly by 
se odvíjet od očekávaného výsledku 
investiční priority, jsou-li osoby nebo 
účastníci ve věku do 25 let, od 25 do 54 let 
a od 54 let.
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Pozměňovací návrh 448
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zaměstnaní účastníci 6 měsíců po ukončení 
své účasti

účastníci zaměstnaní na plný úvazek, 
částečný úvazek a samostatně výdělečně 
činní 6 měsíců po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci, jejichž situace na trhu práce se 
6 měsíců po ukončení jejich účasti 
zlepšila (povaha zaměstnání – na plný 
nebo částečný úvazek, mzdy ve srovnání 
s minimální nebo celostátní úrovní, druh 
smluv)

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci aktivně zapojení do komunitních 
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a sociálních sítí

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci zaměstnaní na plný úvazek, 
částečný úvazek a samostatně výdělečně 
činní 1 rok po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastnící vyzvednutí nad hranici relativní 
chudoby a žijící nad touto hranicí 1 rok 
po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci vyzvednutí z vážné materiální 
deprivace a žijící mimo ni 1 rok po 
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ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zaměstnaní účastníci 6 měsíců po ukončení 
své účasti

účastníci zaměstnaní na plný úvazek 6 
měsíců po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci zaměstnaní na částečný úvazek 
6 měsíců po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 
měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila

účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 
měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila 
(povaha zaměstnání – na plný nebo 
částečný úvazek, mzdy ve srovnání 
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s minimální nebo celostátní úrovní, druh 
smluv)

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 – bod 3 – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) účastnící, kteří se stali nezávislými na 
dávkách

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci zaměstnaní na plný úvazek 1 rok 
po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci aktivně zapojení do komunitních 
a sociálních sítí
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Pozměňovací návrh 460
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci zaměstnaní na částečný úvazek 
1 rok po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci samostatně výdělečně činní 1 
rok po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci, jejichž situace na trhu práce se 
1 rok po ukončení jejich účasti zlepšila

Or. en
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Pozměňovací návrh 463
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 3 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastnící vyzvednutí nad hranici relativní 
chudoby a žijící nad touto hranicí 1 rok 
po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 3 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

účastníci vyzvednutí z vážné materiální 
deprivace a žijící mimo ni 1 rok po 
ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 3 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ženy s nejistým zaměstnáním 1 rok po 
ukončení své účasti

Or. en
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Pozměňovací návrh 466
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 – bod 3 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ženy, které jsou ekonomicky nezávislé 1 
rok po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 3 j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

procentuální podíl institucionální péče, 
která již neexistuje, ve srovnání 
s původním celkovým počtem zařízení na 
začátku období měření

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 – bod 3 k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

procentní podíl osob nad 54 let, které trpí 
vážnou materiální deprivací

Or. en
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Pozměňovací návrh 469
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 3 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokles počtu případů diskriminace 
zaznamenaných subjektem nebo subjekty 
určenými k podpoře rovného zacházení 
bez diskriminace se všemi osobami 
v zaměstnání a povolání a očekávaného 
výsledku investiční priority v oblastech 
mimo zaměstnání a povolání

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 3 m (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nárůst počtu žen působících v oblastech 
matematiky, informatiky, přírodních věd a 
techniky (MINT) 1 rok po ukončení jejich 
účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 3 n (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

procentuální podíl účastníků se 
zdravotním postižením, kteří jsou 
zaměstnání 1 rok po ukončení jejich 
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účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4 – bod 3 o (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

procentuální podíl institucionální péče, 
která již neexistuje, ve srovnání 
s původním celkovým počtem zařízení na 
začátku období měření

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 – bod 3 p (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

procentuální podíl osob do 18 let, které 
žijí v domácnosti dlouhodobě 
nezaměstnaných

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Příloha I – bod 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto údaje musí být poskytnuty ve Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
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výročních zprávách o provádění, jak je 
uvedeno v čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 
[…]. Musí být shromažďovány na základě 
reprezentativního vzorku účastníků v rámci 
každé prioritní osy. Interní platnost vzorku 
by měla být zajištěna tak, aby údaje mohly 
být generalizovány na úrovni prioritní osy. 
Všechny údaje musí být rozlišeny podle 
pohlaví.

výročních zprávách o provádění, jak je 
uvedeno v čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 
[…]. Musí být shromažďovány na základě
reprezentativního vzorku účastníků v rámci 
každé prioritní osy nebo dílčí priority. 
Interní platnost vzorku by měla být 
zajištěna tak, aby údaje mohly být 
generalizovány na úrovni prioritní osy 
nebo dílčí priority. Všechny údaje musí být 
rozlišeny podle pohlaví a měly by se 
odvíjet od očekávaného výsledku 
investiční priority, jsou-li osoby nebo 
účastníci ve věku do 25 let, od 25 do 54 let 
a od 54 let.

Or. en


