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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 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 

(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. Větší část finančních 
prostředků v této oblasti by měla být 
vyčleněna na podporu žen, vzhledem k 
tomu, že jsou nejvíce ohroženy chudobou. 
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pro podporu z ESF. V závislosti na úrovni rozvoje 
podporovaných regionů by se měla omezit 
i volba a počet investičních priorit pro 
podporu z ESF.

Or. pl

Pozměňovací návrh 2

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, kteří 
se ze sociálního a profesního hlediska
ocitli ve znevýhodněném postavení, jako 
jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo lidé, 
kteří čelí sociálnímu vyloučení Členské 
státy vymezí marginalizované skupiny 
obyvatel, které jsou potenciálními příjemci 
pomoci z EFS. 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. pl

Pozměňovací návrh 3

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 a rodinného života;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 4

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;

Or. pl

Pozměňovací návrh 5

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;

Or. pl


