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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Od založení Evropských společenství přispívá Evropský sociální fond k vyrovnání rozdílů 
v úrovni rozvoje jednotlivých regionů. Od přistoupení zemí střední a východní Evropy k Unii 
hraje Evropský sociální fond důležitou úlohu při snižování sociálních nákladů transformace 
v postkomunistických zemích. V tomto regionu je fond jednou z důležitých forem investic do 
lidského kapitálu. Podporuje mimo jiné vzdělávací iniciativy pro skupiny ohrožené sociálním 
vyloučením.

S ohledem na stávající a v době krize dokonce rostoucí potřeby podpory v profesní oblasti 
v méně rozvinutých regionech vítáme návrh na finanční zabezpečení ESF v následujícím 
programovém období, mimo jiné prostřednictvím minimálních vyčleněných přídělů z celkových 
prostředků na politiku soudržnosti. 

Na základě těchto skutečností doporučuji pojmout ustanovení nařízení pružněji, aby jednotlivé 
země měly možnost reagovat na vlastní specifické sociálně-ekonomické problémy. To se týká 
mimo jiné zamýšlených příjemců fondu a požadavku, aby seznam sociálních skupin, kterých se 
financování z fondu může týkat, nebyl omezen přísnými rámcovými podmínkami nařízení. 
  
S ohledem na podporu sociálního začlenění a boj proti chudobě je poskytování pomoci 
potřebné zejména v případě žen, jejichž situace na pracovní trhu je obtížná, protože jsou 
nejvíce ohroženy chudobou, a také v případě rodičů samoživitelů, především matek, s cílem 
usnadnit sladění pracovního a rodinného života. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 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, 

(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, 
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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.

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 a dále cíle stanovené 
v Chartě žen.

Pozměňovací návrh 2

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 ženy, 
mladé lidi a jiné znevýhodněné skupiny, 
například migranty a osoby se zdravotním 
postižením. 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, 
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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.

a zejména by měl podporovat Evropské 
služby zaměstnanosti (činnosti sítě 
EURES), pokud jde o přijímání 
zaměstnanců a související informace, 
poradenské a konzultační služby na 
vnitrostátní i přeshraniční úrovni.

Pozměňovací návrh 3

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 udržitelného 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.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) ESF by měl přispět ke strategii Evropa 
2020 tím, že více soustředí svou podporu 
na priority Evropské unie. Zejména by měl 
více podporovat boj proti sociálnímu 
vyloučení a chudobě, a sice 
prostřednictvím minimálních účelově
vyčleněných přídělů. V závislosti na úrovni 
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. Zejména by měl 
více podporovat boj proti sociálnímu 
vyloučení a chudobě a podporovat větší 
rovnost žen a mužů a rovné příležitosti, 
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.

Pozměňovací návrh 5
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) ESF by měl ve větší míře podporovat 
rovnost žen a mužů prostřednictvím 
investic do pečovatelských služeb, 
pracovních příležitostí pro ženy, 
zdokonalování vzdělávání a dovedností 
a prostřednictvím investic do boje proti 
násilí páchanému na ženách. ESF by měl 
rovněž napravit vícenásobnou 
diskriminaci, s níž se mimo jiné setkávají 
ženy z řad přistěhovalců, romské ženy, 
ženy se zdravotním postižením, lesbičky 
a starší ženy.

Pozměňovací návrh 6

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 týkajících se 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. Členské 
státy by měly zaručit, aby bylo provedeno 
vyhodnocení skutečnosti, zda jsou 
rozpočty sestavovány z hlediska rovnosti 
žen a mužů pro všechny činnosti ESF 
a pro všechny činnosti, jichž je 
financování z ESF součástí. ESF by měl 
podporovat provádění příslušných politik 
Unie.

Pozměňovací návrh 7
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Členské státy a Komise zajistí, aby 
se rovnost mezi muži a ženami a začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů staly 
závaznými zásadami ve všech různých 
fázích plánování a provádění fondů (tedy 
pokud jde o analýzu rovnosti mezi muži 
a ženami, společné cíle a ukazatele 
a provádění, monitorování a hodnocení) 
a aby v průběhu každé fáze začleňování 
rovného postavení žen a mužů do ESF 
byla podpora směřována na klíčové 
činnosti (struktury).

Pozměňovací návrh 8

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, přičemž je třeba 
věnovat 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 Unie 
a přechodu z péče v institucionálním 
prostředí na komunitní péči.

Pozměňovací návrh 9
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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. Pro účinnost takových politik 
má zásadní význam zkoušení a hodnocení 
inovativních řešení ještě před jejich 
rozšířením, a to se zřetelem na skutečnost, 
že výsledky sociálních podniků často 
vyžadují dlouhodobý časový horizont, 
a proto si zaslouží zvláštní podporu z ESF.

Pozměňovací návrh 10

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, ekonomické 
nezávislosti žen a mužů a sladění 
profesního a soukromého života mužů 
a žen;

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) boje proti genderovým stereotypům 
při volbě profesionální dráhy a profese 
a podporou celoživotního učení;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) podpora ženských práv a rovnosti žen 
a mužů prostřednictvím:
i) lepšího přístupu k zaměstnání 
a vzdělání žen všech věkových kategorií;
ii) lepších pečovatelských služeb, včetně 
vysoce kvalitních a finančně dostupných 
služeb péče o děti a starší osoby a rovněž 
o jiné závislé osoby;
iii) opatření, jež budou potírat všechny 
formy násilí páchaného na ženách;
iv) opatření, jež budou řešit a potírat 
vícenásobnou diskriminaci, s níž se mimo 
jiné setkávají ženy z řad přistěhovalců, 
ženy se zdravotním postižením, romské 
ženy, lesbičky a starší ženy;
v) snazšího přístupu žen k finančně 
dostupným službám zdravotní péče, včetně 
služeb sexuální a reproduktivní zdravotní 
péče;

Pozměňovací návrh 13

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:

Pozměňovací návrh 14

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
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prostřednictvím:

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) aktivní podpory při začleňování rodičů 
samoživitelů na trhu práce 
prostřednictvím pomoci na sladění 
pracovního a rodinného života 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že většina 
rodičů samoživitelů jsou v Evropě ženy;

Pozměňovací návrh 16

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 
nebo sexuální orientace;

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) doprovodných opatření a příslušné 
podpory a prostřednictvím obecních 
a pečovatelských služeb, jež zlepšují 
pracovní příležitosti;
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Pozměňovací návrh 18

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 
obecného zájmu, včetně zdravotnictví,
sociálních služeb nebo služeb péče o 
předškolní děti dostupných také pro 
nezaměstnané rodiče; 

Pozměňovací návrh 19

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 
a diskriminaci“ stanovený v čl. 9 odst. 9 
nařízení (EU) č. […].

Pozměňovací návrh 20

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.

Společné ukazatele pro výstupy a zvláštní 
ukazatele pro výstupy jednotlivých 
programů rozčleněné podle pohlaví 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.

Pozměňovací návrh 21
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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. […] 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.

Pozměňovací návrh 22

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, zejména 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, 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.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Příloha – bod 2 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– počet projektů, které zvyšují udržitelnou 
zaměstnanost žen a udržitelný postup žen 
v zaměstnání

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha – bod 4 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– statistické ukazatele snížení segregace 
na trhu práce na základě pohlaví

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Příloha – bod 4 – odrážka 3 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– statistické ukazatele úspěšného boje 
proti genderovým stereotypům v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy 
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