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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...]. [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a 
o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Řádný legislativní postup:  první čtení)

Evropský parlament

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0607),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 164 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0327/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. února 
20121,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ....2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Rozpočtového 
výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro 
kulturu a vzdělávání, jakož i Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C, ..., s. 0 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).
2 Úř. věst. C, ..., s. 0 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).
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Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

ESF musí v rámci úkolů, které mu byly 
svěřeny článkem 162 Smlouvy, vytvářet 
větší množství pracovních příležitostí, 
podporovat vzdělávání a celoživotní učení 
a prosazovat politiky aktivního 
začleňování, a tím by měl v souladu 
s článkem 174 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“)
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 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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, měl by ESF 
podporovat členské státy při provádění 
doporučení Rady o hlavních směrech 
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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.

hospodářských politik členských států 
a Unie a rozhodnutí Rady o hlavních 
směrech politik zaměstnanosti členských 
států, které byly přijaty v souladu s čl. 121 
odst. 2 a čl. 148 odst. 4 Smlouvy. ESF by 
měl rovněž podpořit 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 přispět k činnostem v rámci 
iniciativ Digitální agenda a Unie inovací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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 
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vnitrostátní i přeshraniční úrovni. vnitrostátní i přeshraniční úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 samosprávami,
sociálními partnery a nevládními 
organizacemi. Proto je nutné, aby členské 
státy podporovaly účast místních 
a regionálních samospráv, sociálních 
partnerů a nevládních organizací na 
provádění ESF.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení (EU) […] stanoví, že pravidla pro 
způsobilost výdajů mají být stanovena na 
vnitrostátní úrovni s některými výjimkami, 
pro něž je nutné určit specifická 
ustanovení, pokud jde o ESF.

Nařízení (EU) […] stanoví, že pravidla pro 
způsobilost výdajů mají být stanovena na 
vnitrostátní úrovni s některými výjimkami, 
pro něž je nutné určit specifická ustanovení
pro každý fond.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Vzhledem k zásadnímu významu 
ESF pro dosažení hlavních cílů strategie 
„Evropa 2020“ v sociální oblasti 
a v oblasti zaměstnanosti by měl být tento 
fond považován za politickou prioritu 
a jako takový by měl být také financován.

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) 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: 
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 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18c) Z vědeckého i empirického hlediska 
je zcela zjevné, že omezování finančních 
zdrojů dostupných pro politiky zaměřené 
na podporu rozvoje lidského kapitálu a na 
sociální začlenění může mít za následek 
jedině další postižení členských států, 
které se nacházejí v obtížné hospodářské 
či rozpočtové situaci, jakož i zhoršení 
vyhlídek těchto států na dlouhodobou 
obnovu; pozastavení plateb z ESF proto 
nesmí být v žádném případě vázáno na 
výkonnost členského státu v rámci 
procesu hospodářského řízení Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Článek 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poslání Úkoly

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a kvality 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 kvality pracovních míst, 
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, přispívat k vysoké úrovni 
vzdělávání a odborné přípravy 
a usnadňovat přizpůsobování se 
pracovníků změnám v podnicích 
a výrobních systémech.  Kromě toho ESF 
přispívá k posilování hospodářské, 
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proti chudobě, a tím přispívat k plnění 
priorit Evropské unie, pokud jde o 
posilování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

sociální a územní soudržnosti v Unii, 
k boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, k podpoře rovnosti mužů a žen, 
k rovným příležitostem a k vyloučení 
všech forem diskriminace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
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. ESF v souladu se svými úkoly 
podporuje členské státy při dosahování 
priorit a hlavních cílů strategie Evropa 
2020 pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, s cílem zajistit vyšší 
míru sociální soudržnosti. ESF musí 
podporovat tvorbu a provádění politik a 
činností spadajících do jeho působnosti,
s přihlédnutím k integrovaným hlavním 
směrům hospodářských politik a politik 
zaměstnanosti členských států a 
k doporučením Rady k národním 
programům reforem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
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. Tento 
fond podporuje zejména jednotlivce 
a skupiny vyloučené z pracovního trhu, 
znevýhodněné nebo ohrožené 
marginalizací na pracovním trhu, jako 
jsou dlouhodobě nezaměstnaní, lidé 
s zdravotním postižením, migranti, 
národnostní menšiny, marginalizovaná 
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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 sociálnímu 
vyloučení. 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 dalšího odborného 
vzdělávání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a) – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpora zaměstnanosti a mobility 
pracovníků prostřednictvím:

(a) podle tematického cíle „podpora 
zaměstnanosti a mobility pracovníků“
prostřednictvím:

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
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 podpory přístupu 
k zaměstnání poskytované neaktivním 
osobám či osobám vzdáleným od trhu 
práce, stejně jako podpory mobility 
pracovníků;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
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, včetně kariérního 
postupu, a sladění pracovního a 
soukromého života

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
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 u starších 
pracovníků;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b) – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) podle tematického cíle „investice do 
vzdělávání, dovedností a celoživotního 
učení“ prostřednictvím:

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
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) prevence a omezování předčasného 
ukončování školní docházky, podpory 
rovného přístupu ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání a opětovné začlenění 
nekvalifikovaných mladých osob 
prostřednictvím osobních projektů, které 
jim umožní pokračovat ve vzdělání či 
odborné přípravě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
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 a vytváření sítí 
vysokoškolských zařízení, vzdělávacích 
a výzkumných středisek a podniků, aby se 
zvýšila účast a úrovně dosaženého 
vzdělání;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b) – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iii) lepšího a spravedlivějšího přístupu 
k celoživotnímu učení, zhodnocení 
nabytých zkušeností a zdokonalování 
dovedností a schopností pracovníků, mimo 
jiné i pro zajištění jejich aktivního 
stárnutí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b) – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) lepšího přizpůsobení systémů 
vzdělávání a odborné přípravy potřebám 
trhu práce, a to zejména rozvojem 
nástrojů, které umožňují předvídat 
potřebné dovednosti, posilováním 
schopnosti reakce v případě vzdělávacích 
systémů a systémů odborné přípravy 
a rovněž poradenstvím v oblasti 
vzdělávání a volby povolání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c) – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora sociálního začleňování a boj c) podle tematického cíle „podpora 
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proti chudobě prostřednictvím: sociálního začleňování a boj 
proti chudobě“ prostřednictvím:

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c) – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) integrace marginalizovaných 
společenství, jako jsou Romové;

ii) sociální a profesní integrace 
marginalizovaných společenství, jako jsou 
Romové;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
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, která svým obětem ztěžuje 
přístup k trhu práce a spravedlivou účast 
na tomto trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
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 
a profesního začlenění do sociálních 
podniků a sociální ekonomiky, s cílem 
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umožnit všem osobám přístup 
k zaměstnání a ke kvalitním službám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
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) inkluzívních strategií pro místní rozvoj 
s vedoucí úlohou komunit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d) – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) posilování institucionální kapacity a 
účinné veřejné správy prostřednictvím:

d) podle tematického cíle „posilování 
institucionální kapacity a účinné veřejné 
správy“ prostřednictvím:

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d) – bod i – podbod 2

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 způsobilých pro 
podporu z Fondu soudržnosti, nebo 
v ostatních členských státech pro účely 
iniciativ, které mohou být sice prováděny
na celém území dotyčného členského 
státu, přitom však přispívají ke zvýšení 
institucionální kapacity a k účinnosti 
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správních orgánů a veřejných služeb 
jednoho či více regionů tohoto státu, jež 
mají úroveň NUTS 2 podle definice v čl. 
82 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. […];

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
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 
vzdělávání, odborné přípravy 
a zaměstnanosti a sociální politiky, a to 
i prostřednictvím odvětvových, 
vnitrostátních a územních paktů 
a iniciativ místního rozvoje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

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 nezbytné k přizpůsobení 
dovedností a kvalifikací, zvyšování 
kvalifikace pracovníků a vytváření nových 
pracovních míst v odvětvích souvisejících 
se životním prostředím a energií;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 32
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 řešily 
problémy vymezené 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zvláštní ukazatele stanovené v rámci 
jednotlivých operačních programů 
a společné ukazatele stanovené v příloze 
tohoto nařízení 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. fr

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán předloží elektronicky 
strukturované údaje pro každou investiční 

2. Řídící orgán předloží elektronicky 
strukturované údaje pro každou investiční 
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prioritu ve stejnou dobu jako výroční 
zprávy o provádění. Tyto údaje se týkají 
kategorizace a ukazatelů pro výstupy a 
výsledky.

prioritu ve stejnou dobu jako výroční 
zprávy o provádění. Tyto údaje se týkají 
kategorií podle druhu intervence 
a ukazatelů pro výstupy a výsledky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
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. Pokud byly splněny nezbytné podmínky 
týkající se záruk solventnosti a schopností,
zapojení partnerů uvedených v článku 5 
nařízení (EU) č. […], zejména sociálních 
partnerů a nevládních organizací, do 
provádění operačních programů 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

Pozměňovací návrh 36
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 

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 
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 
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spočívající ve vytváření kapacit, a sice 
formou odborné přípravy, opatření na 
vytváření sítí a posílení sociálního dialogu, 
a na činnosti prováděné sociálními partnery 
společně.

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 37
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, zvláště za 
pomoci měřítek dopadu, 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. fr

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Článek 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise musí podporovat 
rovnost žen a mužů prostřednictvím 

Členské státy a Komise musí podporovat 
rovnost žen a mužů prostřednictvím 
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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.

zohledňování rovnosti pohlaví podle 
článku 7 nařízení (EU) č. […], a to ve 
všech stadiích přípravy a provádění 
programů. ESF podporuje rovněž zvláštní 
cílená opatření uvedená v čl. 3 odst. 1 
písm. a) bodě iv) tohoto nařízení, 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, 
odstraňování genderově rozlišeného 
uvádění pracovních pozic a oblastí 
povolání, snižování segregace na základě 
pohlaví a podpory sladění pracovního a 
soukromého života mužů i žen.

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
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. […]. Kromě toho ESF podporuje
zvláštní opatření v rámci investičních 
priorit vymezených v článku 3 tohoto 
nařízení, a zejména v čl. 3 odst. 1 písm. c) 
bodě iii), jejichž cílem je odstranit všechny 
formy diskriminace a zlepšit dostupnost 
pro osoby se zdravotním postižením, aby 
se snížily nerovnosti, pokud jde o úroveň 
dosaženého vzdělání, aby se osoby 
ohrožené diskriminací ve větší míře 
zapojily do trhu práce a aby se zvýšilo 
jejich sociální začlenění, včetně 
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zjednodušení přechodu z péče 
v institucionálním prostředí na komunitní 
péči.

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
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 
inovativní řešení, která vyžadují sociální 
potřeby, a rozšiřovat je, a to ve spolupráci 
se zúčastněnými subjekty, zejména se 
sociálními partnery.

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
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 oblasti a témata 
pro sociální inovace, která odpovídají 
konkrétním potřebám v jejich operačních 
programech, jakož i plán pro hodnocení 
nabytých zkušeností a pro kapitalizaci 
a šíření získaných výsledků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
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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 a zhodnocením osvědčených 
postupů a metodologií.

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
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. Za účelem stanovení oblastí a forem 
nadnárodní spolupráce si členské státy 
mohou podle vlastních potřeb samy zvolit 
téma ze seznamu navrženého Komisí a 
přijatého výborem ESF stanoveným 
v čl. 163 druhém pododstavci Smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
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 

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

přístupů k monitorování a hodnocení, aby 
se nadnárodní spolupráce zjednodušila.

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

netýká se českého znění

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby ESF doplnil intervence EFRR podle 2. Aby ESF doplnil intervence EFRR podle 
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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.

článku 7 nařízení (EU) č. [o EFRR], může 
na základě investičních priorit uvedených 
v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
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. fr
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Návrh Evropské komise týkající se Evropského sociálního fondu (ESF) na období 2014-
2020 přináší významné pokroky, které si zasluhují podporu Evropského parlamentu, neboť 
mohou evropským občanům účinně pomoci přizpůsobit se změnám trhu práce, a to 
prostřednictvím spolufinancování vzdělávacích projektů a programů zaměřených na podporu 
zaměstnanosti: 

 přidělování finančních prostředků podle priorit strategie Evropa 2020, 
 tematické zaměření na otázky sociálního začlenění a boje proti chudobě, na které má 

být v každém členském státě přiděleno 20 % zdrojů ESF,
  větší uznání úlohy sociálních partnerů a nevládních organizací a 
 zjednodušení postupů.

Evropský sociální fond, který představuje hlavní finanční oporu Evropské unie v oblasti 
podpory zaměstnanosti, byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou. Již od svého vzniku se 
tento fond zaměřuje na podporu geografické a profesní mobility pracovníků. V současných 
podmínkách krize má zásadní význam sociální soudržnost, a proto jsou investice z ESF 
zaměřeny na:  

1. sociální začlenění, jehož lze dosáhnout profesním začleněním, 
2. zvýšení kvalifikace, 
3. zvýšení zaměstnanosti. 

Návrh, který předložila Komise ohledně ESF, stanoví pro dosažení uvedené sociální 
soudržnosti čtyři hlavní tematické cíle, které by měly být uplatňovány v období let 2014–
2020: i) „podpora zaměstnanosti a mobility pracovníků“; ii) „investice do vzdělávání, 
dovedností a celoživotního učení“; iii) „podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě“; 
iv) „posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy“. 

Podpora mladých generací získává na významu v době, kdy 21 % mladých občanů Evropské 
unie patří mezi nezaměstnané a kdy mnozí mladí lidé opouštějí vzdělávací systémy, aniž by 
dosáhli nějaké kvalifikace. ESF proto i nadále představuje nástroj, který napomáhá 
sociálnímu začlenění prostřednictvím začlenění profesního a který se vyznačuje 
komplexním přístupem, jenž podporuje individuální i globální cesty vedoucí ke splnění 
cíle, jímž je maximální míra zaměstnanosti a její kvalita. Sociální začlenění 
nezaměstnaných obyvatel musí být navíc posíleno tak, aby byl přístup ke zdrojům 
a odpovídajícím službám zajištěn pro všechny osoby.

ESF by měl být kromě toho využíván jako nástroj, s jehož pomocí lze předvídat budoucí 
požadavky kladené na schopnosti pracovníků, s cílem výrazně zvýšit počet vysoce 
kvalifikovaných pracovníků, které bude Evropa podle nedávno zveřejněných odhadů v blízké 
budoucnosti potřebovat. 

Nezbytnou podmínkou správného fungování projektů je jednoznačnější uznání zvláštní úlohy 
partnerů na všech úrovních. Bude-li zajištěna mobilizace všech zúčastněných stran 
a spolupráce mezi všemi sociálními partnery v oblasti řízení a využití ESF na evropské, 
vnitrostátní a regionální či místní úrovni, zůstane ESF i nadále finančním zdrojem, který má 
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v oblasti zaměstnanosti a profesního začlenění Evropanů nezastupitelnou úlohu. 

Hlavní výsadou je přitom zjednodušení pravidel a postupů spolu s pragmatickým přístupem, 
díky nimž se může zvýšit účinnost operací, které jsou financovány z ESF. Prvky, které 
umožňují zjednodušení správních postupů, jsou zejména využití paušálních částek a využití 
jednotkových nákladů, díky nimž lze účinně překonat jednu z hlavních překážek, jež brání 
podnikům v přístupu k finančním prostředkům fondů, a zvýšit tak čerpání dostupných 
finančních prostředků.  Zvláště zjednodušeny mají být žádosti o podporu z ESF v případě 
projektů, u nichž podpora z veřejných zdrojů nepřesahuje 50 000 EUR. Účinným využitím 
zdrojů z ESF lze přispět k výraznému zvýšení účinnosti politik zaměřených na obnovu, jakož 
i k podpoře vytváření nových pracovních míst v Evropské unii. 

U všech výše uvedených cílů musí být několikrát během programovacího období vyhodnocen 
dopad, což umožní zajistit řádné využití finančních prostředků a účinnost prováděných 
politik. 

2. ESF jako obecný rámec pro politiku soudržnosti

Je nezbytné, aby byl celkový minimální objem prostředků pro ESF výrazně podpořen ze 
strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, a to ve výši 25 % rozpočtu těchto fondů.  
S ohledem na význam vnitrostátních politik zaměstnanosti zůstávají hlavními prostředníky 
u všech politik ESF i nadále členské státy, které mají na základě své autonomie svobodu 
organizovat provádění programů podle vlastního organizačního schématu.  

Zejména je zapotřebí zajistit, aby se zlepšilo řízení ESF; centralizované řízení tohoto fondu by 
mělo být zachováno, avšak mělo by citlivěji reagovat na skutečné místní potřeby. 

Za naprostou nezbytnost je považována racionalizace kontrol, která usnadní podmínky 
místním subjektům v rámci ESF: mělo by dojít k harmonizaci kontrol, přičemž nadbytečné 
kontroly budou zakázány a některé kontroly, jež jsou považovány za zbytečné, budou 
zrušeny. Množství kontrol lze snížit uzavíráním „dohod o důvěře“ mezi jednotlivými 
členskými státy a Evropskou komisí; tyto dohody by umožnily omezit regulační zatížení 
členských států. Společným cílem všech členských států by se mělo stát zkrácení platebních 
lhůt s možností uplatňování splátkových plateb. 

Podpora místních subjektů v rámci ESF by měla být doplněna navýšením finančních 
prostředků určených na technickou pomoc a školením zástupců řídicích útvarů Evropského 
sociálního fondu. 

Má-li být zvýšena míra čerpání ESF, musí být pro toto zvýšení vytvořeny vhodné podmínky: 

 jednotlivé členské státy by měly být vybídnuty, aby priority svého financování 
zaměřily ve prospěch vyšší účinnosti ESF; 

 mělo by dojít k zavedení šeku ESF (paušálního) pro mikroprojekty zabývající se 
specifickými oblastmi, jejichž výsledky jsou snadno dosažitelné i změřitelné;  

 měla by být zlepšena komunikace a výměna informací ve vztahu k předkladatelům 
projektů; 

 měla by být věnována pozornost zlepšení součinnosti mezi ESF a EFRR, jak je 
stanoveno ve všeobecném nařízení o Fondu soudržnosti. 
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Evropský sociální fond je zaměřen na podporu projektů ve prospěch nejzranitelnějších skupin 
obyvatelstva. Dojde-li však k tomu, že ustanovení o makroekonomické podmíněnosti, která 
byla zavedena návrhem nařízení Komise o společných ustanoveních o fondech, budou 
uplatněna i v případě ESF, lze to považovat za důvod k vážnému znepokojení. Nelze 
připustit, aby vůči zranitelným skupinám obyvatelstva v zemích, které již nyní čelí 
potížím, byla uplatněna zásada „dvojího trestu“.


