
AM\903909CS.doc PE491.059v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro regionální rozvoj

2011/0268(COD)

5. 6. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
32 - 348

Návrh stanoviska
María Irigoyen Pérez
(PE486.225v02-00)

Evropský sociální fond a zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006

Návrh nařízení
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))



PE491.059v01-00 2/153 AM\903909CS.doc

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\903909CS.doc 3/153 PE491.059v01-00

CS

Pozměňovací návrh 32
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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 a zlepšit geografickou a 
profesní mobilitu pracovníků, stejně jako 
usnadnit jejich přizpůsobení se změnám 
v průmyslu a změnám výrobního systému, 
zejména prostřednictvím odborné přípravy 
a rekvalifikací, a tím by měl navíc 
v souladu s článkem 174 Smlouvy o 
fungování Evropské unie přispívat k 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Věnuje zvláštní pozornost 
nejvzdálenějším regionům v souladu 
s článkem 349 Smlouvy o fungování 
Evropské unie rovněž s ohledem na to, že 
tyto regiony jsou nejvíce postiženy krizí ve 
vztahu k zaměstnanosti.  V souladu 
s článkem 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie by měla Unie při přípravě 
a provádění svých politik a opatření 
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. es

Pozměňovací návrh 33
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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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 integraci trhu 
práce, podněcovat zvyšování mobility 
pracovníků v Evropě, podporovat kulturu 
podnikatelství, 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 a minimalizovat překážky 
vyplývající z činitelů uvedených v článku 
349 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
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. pt

Odůvodnění

S ohledem na narůstající problémy na trhu práce je nezbytné, aby ESF přijal aktivní úlohu a 
poskytoval účinnou podporu zaměstnávání a aby podněcoval celoevropskou mobilitu a 
opatření v oblasti podnikání s cílem nalézt nové formy práce.   Článek 349 Smlouvy odkazuje 
na přírodní překážky, kterými jsou postiženy nejvzdálenější regiony, což vedlo k přijetí článku 
174, jehož záměrem je podpořit větší hospodářskou, sociální a územní soudržnost.  

Pozměňovací návrh 34
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) ESF by měl v rámci úkolů, které mu 
byly svěřeny článkem 162 Smlouvy, 

(2) ESF by měl v souladu s článkem 9 
Smlouvy a v rámci úkolů, které mu byly 
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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.

svěřeny článkem 162 Smlouvy, vytvářet 
větší množství pracovních příležitostí, 
podporovat vzdělávání a celoživotní učení,
vytvářet politiky aktivního začleňování a 
bojovat proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Hermann Winkler

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, zejména 
prostřednictvím podpory amatérského 
sportu, 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
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Pozměňovací návrh 36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
dlouhodobých kvalitních pracovních míst,
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.

Or. pl

Pozměňovací návrh 37
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 

(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 
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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.

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 v jejich snaze o 
dosažení těchto cílů.  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. 
Podpoří rovněž činnosti v rámci iniciativ 
Digitální agenda a Unie inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3a) Členské státy by měly být stejnou 
příležitost při čerpání zdrojů ESF, aby 
mohly doplnit opatření EGF v případě, 
kdy budou pracovníci propuštěni 
v důsledku vážných narušení místního, 
regionálního nebo vnitrostátního 
hospodářství v důsledku neočekávaných 
krizí nebo v důsledku rychlého poklesu 
v určitém odvětví či přemístění výrobní 
činnosti do jiného než členského státu EU 
s výraznými dopadem na místní, 
regionální nebo vnitrostátní hospodářství.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, uprchlíků a žadatelů o azyl. 
Cílem ESF by měla být podpora kvalitní 
zaměstnanosti se zvláštní pozorností
věnovanou těm, kteří jsou trhu práce 
nejvíce vzdáleni, 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 a 
související činnosti sítě EURES, zejména 
přeshraniční partnerství EURES, pokud 
jde o přijímání zaměstnanců a související 
informace, poradenské a konzultační 
služby na vnitrostátní i přeshraniční úrovni, 
zejména s ohledem na přeshraniční 
pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Nuno Teixeira
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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 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) a sehrát tak aktivnější úlohu při 
vyhledávání pracovních příležitostí 
společně s veřejnými a soukromými 
subjekty, pokud jde o přijímání 
zaměstnanců a související informace, 
poradenské a konzultační služby na 
vnitrostátní i přeshraniční úrovni.

Or. pt

Odůvodnění

Evropské služby zaměstnanosti by neměly být pouhou informační platformou pro profesní 
příležitosti v rámci EU; měly by společně s veřejnými a soukromými podniky přijmout 
aktivnější úlohu a vyhledávat nové pracovní příležitosti.  Záměrem tohoto pozměňovacího 
návrhu je, aby se služby EURES staly jednou z hlavních platforem evropské mobility 
prostřednictvím aktivnějšího a dynamičtějšího přístupu. 
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Pozměňovací návrh 41
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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, demografických 
změn, 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 dobré práce, vysoce kvalitních 
pracovních míst a odstraňování nejistých 
pracovních míst, investice do vzdělávání, 
dovedností a celoživotního učení, podpora 
sociálního začleňování a boj proti chudobě. 
ESF by měl přispívat k trhům práce 
podporujícím začlenění 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 42
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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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 
ženy a migranty. Cílem ESF by měla být 
podpora zaměstnanosti a mobility 
pracovníků, investice do vzdělávání, 
výzkum, dovedností a celoživotního učení, 
podpora sociálního začleňování a boj proti 
chudobě a bezdomovectví. 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 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(4) Evropská unie se nyní potýká se 
strukturálními a demografickými výzvami 
vyplývajícími z hospodářské globalizace, 
z technologických změn a stárnutí 
pracovní síly a se stále častějšími 
nedostatky, pokud jde o dovednosti a 
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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.

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 mělo
být vytváření a podpora zaměstnanosti a 
mobility 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  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. pl

Pozměňovací návrh 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
rozvoje, hospodářského růstu a zvýšení 
počtu pracovních příležitostí by se kromě 
těchto priorit měla v méně rozvinutých 
regionech a členských státech a zejména 
v ostrovních, přeshraničních a horských 
regionech být zlepšit výkonnost veřejné 
správy a posílit institucionální kapacita
zúčastněných stran, které provádějí 
sociální a zdravotní politiky a politiky 
zaměstnanosti a vzdělávání. 

Or. fr



AM\903909CS.doc 13/153 PE491.059v01-00

CS

Pozměňovací návrh 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 zvýšení a podpory 
zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů
by se kromě těchto priorit zejména v méně 
rozvinutých regionech a členských státech 
Unie měla zlepšit výkonnost veřejné 
správy a posílit institucionální kapacita 
zúčastněných stran, které provádějí politiky 
zaměstnanosti a vzdělávání a sociální 
politiky.

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 
podle článku 9 nařízení [...] [nařízení 
o společných ustanoveních] v regionech a 
členských státech měla zlepšit výkonnost 
veřejné správy na vnitrostátní a regionální 
úrovni a schopnost veřejné správy jednat 
participativně a posílit institucionální 
kapacita zúčastněných stran, které 
provádějí politiky zaměstnanosti a 
vzdělávání, sociálně kulturní a sociální 
politiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Ramona Nicole Mănescu

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 ve 
všech regionech a členských státech měla 
zlepšit výkonnost veřejné správy a posílit 
institucionální kapacita zúčastněných stran, 
které provádějí politiky zaměstnanosti a 
vzdělávání a sociální politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 formálního a 
neformálního vzdělávání a sociální 
politiky.

Or. lt

Pozměňovací návrh 49
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul, Michael Theurer
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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 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(6) Zároveň je nezbytné podpořit rozvoj a 
konkurenceschopnost evropských podniků, 
zejména malých a středních podniků, 
sociálních podniků a podniků sociální 
ekonomiky a zajistit, aby se lidé s pomocí 
vhodných dovedností získaných díky 
celoživotnímu učení dokázali přizpůsobit 
novým podmínkám, které jsou důsledkem 
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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.

globalizace.

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

(6) Zároveň je nezbytné podpořit 
pokračující rozvoj a konkurenceschopnost 
evropských mikropodniků, malých 
a středních podniků, včetně kulturních a 
tvůrčích podniků 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 
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politik na nejméně 20 %, spolu s příspěvky 
z různých oblastí politik.

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 
v zájmu zvýšení počtu pracovních 
příležitostí rovněž přispívat k získání 
kulturních a tvůrčích dovedností. 

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 vytváření,
rozvoj a konkurenceschopnost evropských 
malých a středních podniků a mikropodniků 
a zajistit, aby se lidé s pomocí vhodných 
dovedností získaných díky celoživotnímu 
učení dokázali přizpůsobit měnící se sociální 
a hospodářské situaci a 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.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 53
Ramona Nicole Mănescu

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 rozvoj a 
konkurenceschopnost různých druhů 
podniků, zejména 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Hermann Winkler

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 

vypouští se
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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. de

Odůvodnění

Neměly by být přijímány přísné kvóty a závazky, protože regiony potřebují větší pružnost při 
tvorbě svých strategií podpory, které by se měly přizpůsobovat jejich konkrétním potřebám. 

Pozměňovací návrh 55
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 a navýší svou 
podporu na priority Evropské unie v oblasti 
zaměstnanosti, vzdělání, sociálního 
začleňování, boje proti chudobě, 
nediskriminace ve vztahu ke zdravotně 
postiženým osobám a v oblasti zlepšení 
institucionální kapacity, což jsou oblasti, 
které vyžadují odpovídající a dostatečné 
financování, pokud má být těchto cílů 
dosaženo.  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. Tematické zaměření by 
však mělo být pružné, aby umožňovalo 
přizpůsobení intervencí ESF požadavkům 
a specifickým charakteristikám každého 
členského státu a každého regionu. 

Or. es
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Pozměňovací návrh 56
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 více podporovat boj proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě, a sice
prostřednictvím minimálních účelově 
vyčleněných přídělů.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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. ESF 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. ESF by měl více 
podporovat boj proti sociálnímu vyloučení 
a chudobě, a sice prostřednictvím 
minimálních účelově vyčleněných přídělů 
jako např. dostupné bydlení v městských 
oblastech. V závislosti na úrovni rozvoje 
podporovaných regionů by se měla omezit 
i volba a počet investičních priorit pro 
podporu z ESF.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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. ESF 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. ESF by měl více 
podporovat aktivní a účinný 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. pl

Pozměňovací návrh 59
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 zohlednit subjekty působící na 
regionální a místní úrovni, zejména 
zapojení sociálních partnerů a nevládních 
organizací, a to tím, že jim bude přidělena 
definovaná část vyčleněných prostředků, 
což lze učinit i formou globálního grantu.
Členské státy zajistí účast a aktivní podíl
sociálních partnerů a nevládních organizací 
na provádění ESF. Členské státy navíc 



PE491.059v01-00 22/153 AM\903909CS.doc

CS

vyčlení přiměřenou výši finančních 
prostředků na technickou pomoc ESF 
podle článku 52 nařízení [...] [nařízení o 
společných ustanoveních] všem 
partnerům uvedeným v článku 5 nařízení 
[...] [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 opatření a 
podpořit budování jejich kapacit v 
souladu s Evropským kodexem chování 
pro partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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. Vysoce 
kvalitní partnerství by se měla vytvářet na 
všech úrovních politiky. Zásada 
partnerství by měla být posílena 
a rozšířena jako hlavní zásada na všechny 
opatření podporovaná z ESF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Nuno Teixeira

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 nezbytně nutné, aby
členské státy podporovaly účast 
regionálních a místních subjektů, 
sociálních partnerů a nevládních organizací 
na stanovení strategie a provádění ESF.

Or. pt

Odůvodnění

Regionální a místní orgány jsou hlavními odborníky na sociální a hospodářskou situaci svých 
území a znají skutečné potřeby svých obyvatel.    Měly by být proto zapojeny nejen do 
provádění, ale i do přípravy strategie, zejména vymezení cílů a vypracování plánů činností a 
cílů. 

Pozměňovací návrh 62
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

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

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Ramona Nicole Mănescu

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, podnikatelskými 
organizacemi a nevládními organizacemi.
Proto je nutné, aby členské státy 
podporovaly účast sociálních partnerů a 
nevládních organizací na provádění ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, včetně 
sociálních partnerů a nevládních 
organizací. Proto je nutné, aby členské 
státy podporovaly účast sociálních partnerů 
a nevládních organizací na tvorbě a 
provádění ESF.
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Or. es

Pozměňovací návrh 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9a) Vzhledem k tomu, že je třeba 
zaujmout integrovaný a celostní přístup, 
má-li zajistit zaměstnanost a sociální 
soudržnost; ESF by měl podporovat 
vytváření partnerství, fungujících napříč 
sektory, na nadnárodním a územním 
základě a jejich programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 zajistí, 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 
přípravy, provádění, sledování a 
hodnocení programů 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
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Pozměňovací návrh 67
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12a) Vzhledem k tomu, že na sociální 
inovace se vztahují odlišné programy, je 
třeba přijmout opatření s cílem zabránit 
překrývání nebo dvojímu financování 
stejných opatření a iniciativ. Protože 
opatření prováděná v rámci ESF v rámci 
sdíleného řízení se navíc částečně 
překrývají s opatřeními programu pro 
sociální změny a inovace, který je řízen 
přímo, je třeba přijmout opatření, která 
nebudou zdvojovat či financovat činnosti 
dvakrát v rámci odlišných způsobů řízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 69
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 
monitoringu a hodnocení kterýchkoli 
částí operačních programů aktivněji 
zapojily regionální a místní orgány, města, 
sociální partneři a nevládní organizace.
Jednotlivé členské státy zapojí do 
partnerství orgány, organizace a skupiny, 
které reprezentují územní úroveň a 
mohou mít vliv na provádění operačních 
programů nebo mohou být jimi 
ovlivňovány. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat skupinám, na něž by programy 
mohly mít dopad a které se mohou potýkat 
s obtížemi při ovlivňování těchto 
programů, zejména pak nejzranitelnějším 
a marginalizovaným skupinám.
Spolupráce s partnery se řídí osvědčenými 
postupy, které tvoří základ kodexu jednání 
podle čl. 5 odst. 3. Alespoň 5 % 
prostředků ESF vyčleněných na 
vnitrostátní úrovni je určeno na činnosti 
v rámci integrovaných územních investic 
podle článku 99 nařízení […][nařízení o 
společných ustanoveních]. 

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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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. Zásada 
víceúrovňové správy předpokládá, že 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 v případě 
potřeby do vývoje, realizace a řízení 
programů aktivněji zapojily regionální a 
místní orgány, města, sociální partneři a 
nevládní organizace a další partneři 
občanské společnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 71
Jens Nilsson

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 
aktivní účast zúčastněných stran na 
regionální a místní úrovni. Použijí se a 
podporují územní pakty, místní iniciativy 
pro zaměstnanost a sociální začleňování, 
strategie místního rozvoje s vedoucí úlohou 
komunit a strategie udržitelného rozvoje 
měst s cílem posílit vliv regionálních a
místních orgánů, měst, sociálních 
partnerů a nevládních organizací na 
přípravu a realizaci programů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 
ekonomiku. Poskytování grantů by mělo 
být vždy využíváno jako možnost vytvoření 
skladby financování, která nejlépe 
odpovídá regionálním a místním 
potřebám.  

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 mohou pomoci zvýšit účinnost 
opatření nebo doplňují opatření dalších 
nástrojů EU jako např. programu pro 
sociální změny a inovace, EGF a EFRR.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, mladé 
lidi, osoby starší 50 let, tvorbu pracovních 
míst, mobilitu pracovníků, sociální 
začleňování a sociální podnikání.

Or. pl

Pozměňovací návrh 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, mobilitu pracovníků, 
sociální začleňování nejvíce 
znevýhodněných a sociální podnikání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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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 záruky na úrovni politik. Je 
obzvláště důležité, aby Komise během 
svých přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a soustavné 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

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

Or. es

Pozměňovací návrh 77
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení stanoví poslání Evropského 
sociálního fondu (ESF), rozsah jeho 
pomoci, zvláštní ustanovení a druhy výdajů 
způsobilých pro poskytnutí pomoci. 

Toto nařízení stanoví úlohu Evropského 
sociálního fondu (ESF), rozsah jeho 
pomoci, zvláštní ustanovení a druhy výdajů 
způsobilých pro poskytnutí pomoci. 

Or. es

Odůvodnění

Článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že Evropský parlament a Rada 
řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a 
Výborem regionů formou nařízení [vymezí] úlohu, přednostní cíle a organizaci strukturálních 
fondů. 
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Pozměňovací návrh 78
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Článek 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poslání Cíle 

Or. es

Odůvodnění

Článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že Evropský parlament a Rada 
řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a 
Výborem regionů formou nařízení [vymezí] úlohu, přednostní cíle a organizaci strukturálních 
fondů. 

Pozměňovací návrh 79
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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 a usnadňovat přizpůsobování 
pracovníků změnám podnikových a 
výrobních systémů. ESF rovněž přispěje 
k posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti v Unii, k boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, bude podporovat 
rovnost mužů a žen, rovné příležitosti a 
odstranění jakékoli formy diskriminace. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 80
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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, 
dobrovolnou geografickou a profesní 
mobilitu pracovníků, usnadňovat získávání 
a rozvoj nových dovedností a schopností 
potřebných pro přechod na ekologicky a 
sociálně udržitelný rozvoj, 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 81
Nuno Teixeira

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 

1. ESF musí podporovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu pracovních míst, 
přípravu pracovníků pro trh práce,
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, usnadňovat jejich 
přizpůsobování se změnám, přispívat k 
vysoké úrovni vzdělávání a odborné 
přípravy, podporovat rovnost mužů a žen, 
zaměstnanost mládeže, rovné příležitosti a 
nediskriminaci, zlepšovat sociální 
začleňování a bojovat proti chudobě, a tím 
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posilování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

přispívat k plnění priorit Evropské unie, 
pokud jde o posilování hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti.

Or. pt

Odůvodnění

Existují kvalifikovaní lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří nemohou nalézt zaměstnání.   Je 
proto nesmírně důležité podporovat přizpůsobování a rekvalifikaci schopností, které jim 
umožní snadněji vstoupit na trh práce.  ESF by měl v rámci svého poslání zahrnovat rovněž 
podporu zaměstnanosti mládeže, a řešit tak tento problém, který nutí novou generaci vysoce 
kvalifikovaných osob k emigraci a hledání zaměstnání v jiných zemích mimo Evropu. 

Pozměňovací návrh 82
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, tvorbu pracovních míst a 
kvalitu pracovních míst, usnadňovat jejich 
přizpůsobování se změnám, podporovat 
dobrovolnou geografickou a profesní 
mobilitu pracovníků, poskytovat podporu 
pracovníkům propuštěním ze zaměstnání, 
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 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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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, 
rovné příležitosti a nediskriminaci, 
zlepšovat sociální začleňování a bojovat 
proti chudobě a bezdomovectví, a tím 
přispívat k plnění priorit Evropské unie, 
pokud jde o posilování hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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, neformálního vzdělání, 
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. lt
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Pozměňovací návrh 85
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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“ a k zajištění toho, aby 
činnosti podporované z ESF přispívaly 
k agendě důstojné práce prosazované 
OSN a MOP ve všech jejích aspektech.
Veškeré politiky a opatření podporované 
z ESF musí přísně dodržovat mezinárodní 
pracovní normy 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 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, a lidé, kteří 
jsou nejvíce vzdálení trhu práce, lidé se
zdravotním postižením, migranti, uprchlíci 
a žadatelé o azyl, lidé bez domova a další 
skupiny osob ohrožené chudobou, děti a 
mladí lidé, starší osoby, národnostní 
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přizpůsobily novým problémům a aby se 
podpořila řádná správa a provádění 
reforem, zejména v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a sociálních politik.

menšiny, marginalizovaná společenství 
nebo společenství ohrožená marginalizací 
a lidé, kteří čelí sociálnímu vyloučení. ESF 
musí rovněž podporovat podniky, 
mikropodniky a družstevní podniky, které 
prosazují zájmy svých členů a uživatelů 
stejně jako řešení společenských 
problémů a tvoří součást sociální 
ekonomiky. 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 a sociálních 
politik, v sociokulturní a kulturní oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 obyvatelé 
Evropské unie, včetně znevýhodněných 
skupin, jako jsou dlouhodobě 
nezaměstnaní, mladí a nekvalifikovaní 
pracovníci, starší pracovníci, pracovníci 
ve věku 50 let a více, kteří mají problém 
s návratem na trh práce po ztrátě 
zaměstnání, 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. pl
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Pozměňovací návrh 88
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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, uprchlíci, národnostní 
menšiny, marginalizovaná společenství, 
lidé bez domova a další skupiny osob 
ohrožené 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 89
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 
přizpůsobily novým problémům a aby se 

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 každého věku, kteří čelí 
sociálnímu vyloučení. ESF musí rovněž 
podporovat podniky, systémy a struktury, 
aby se snáze přizpůsobily novým 
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podpořila řádná správa a provádění 
reforem, zejména v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a sociálních politik.

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

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Constanze Angela Krehl

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 bez ohledu na věk. 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 91
Constanze Angela Krehl

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, včetně 
žadatelů o azyl, národnostní menšiny, 
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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.

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

Odůvodnění

Stejně jako v období 2007-2013 je třeba zajistit možnost financování žadatelů o azyl z 
prostředků fondu ESF i po roce 2014.  Ukázalo se, že situaci žadatelů o azyl lze významným 
způsobem zlepšit prostřednictvím jejich začlenění na trh práce s podporou ESF. 

Pozměňovací návrh 92
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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 
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 a sociálních politik.

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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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 bez 
domova, 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 94
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
nezaměstnaní, zejména dlouhodobě 
nezaměstnaní, lidé bez domova, mladí lidé, 
ženy, 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.

Or. es
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Pozměňovací návrh 95
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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. […], 
které jsou uvedeny níže pod písmeny a), 
b), c) a d) a v souladu se svým posláním 
podporuje ESF tyto investiční priority:

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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, 
kvalitní a důstojné práce prostřednictvím: 

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Luís Paulo Alves

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 mobility pracovníků, 
zejména v nejvzdálenějších a 
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nejsevernějších regionech s nízkou 
hustotou obyvatelstva a v horských 
regionech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 98
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, 
přičemž je třeba věnovat zvláštní 
pozornost nejvíce znevýhodněným 
skupinám, mladým lidem, osobám starším 
45 let, ženám a osobám se zdravotním 
postižením, včetně místních iniciativ na 
podporu zaměstnanosti a mobility 
pracovníků, 

Or. es

Pozměňovací návrh 99
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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
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Pozměňovací návrh 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Pozměňovací návrh 101
Nuno Teixeira

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 do trhu 
práce, včetně iniciativ aktivní 
zaměstnanosti, úřadů na podporu 
začleňování do pracovního života a 
vnitrostátních a zahraničních pracovních 
zkušeností, čímž podporuje mobilitu 
mladých lidí v Evropě. 

Or. pt

Odůvodnění

Všichni mladí lidé potřebují podporu stejně jako iniciativy, které mohou pomoci jejich vstupu 
na trh práce.   Úřady mohou být vedeny univerzitami, městskými radami a dalšími místními 
subjekty, aby vytvářely pracovní příležitosti a pomáhaly tak mladým lidem při vstupu na trh 
práce a dosažení mezinárodní mobility. 
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Pozměňovací návrh 102
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 a lidí ve 
věku 50 let a více, kteří nemají zaměstnání 
a nejsou v procesu vzdělávání nebo 
odborné přípravy, do trhu práce

Or. pl

Pozměňovací návrh 103
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod ii
Text proposed by the Commission Pozměňovací návrh 

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
María Irigoyen Pérez

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, zakládání a rozvoj podniků, 
zejména malých a střeních podniků;

Or. es
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Odůvodnění

Mezi cíli ESF by mělo být uvedeno rovněž zakládání a rozvoj malých a středních podniků, 
které představují hlavní zdroj tvorby zaměstnanosti. 

Pozměňovací návrh 105
Nuno Teixeira

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, odborné 
přípravy v oblasti podnikatelství, obecní a 
školní podnikatelské činnosti, fondů 
rizikového kapitálu a technické podpory 
konkrétně při zakládání nového podniku; 

Or. pt

Odůvodnění

Zakládání samostatné výdělečné činnosti předpokládá dynamickou podnikatelskou kulturu s 
podporou ve všech fázích provádění podnikatelského záměru.   Je rovněž zapotřebí 
podporovat odbornou přípravu v oblasti podnikatelství, podporovat podnikatelské záměry, 
stanovit druhy financování, jako jsou např. neformální investoři (business angels) nebo 
společnosti rizikového kapitálu, a veškerou technickou potřebnou k prosazení záměru na trhu. 

Pozměňovací návrh 106
Ramona Nicole Mănescu

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, zakládání podniků, udržitelný 
rozvoj a převody podniků zejména malých 
a střeních podniků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Hermann Winkler

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 a převody 
podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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
rovné podmínky kariérního růstu, 
ekonomická nezávislost žena mužů a 
sladění pracovního a soukromého života;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 osobního života;

Or. es
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Pozměňovací návrh 110
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iva) přístupu k dostupnému bydlení 
prostřednictvím sociálních služeb a větší 
dostupnost sociálního bydlení; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
technologickým změnám a změnám na 
trhu práce prostřednictvím realizace 
aktivních a preventivních opatření,
zejména regionům, v nichž dochází 
k restrukturalizaci podniků a odvětví 
stejně jako zavírání a přemisťování 
podniků, a regionům, které jsou postiženy 
vážným a trvalým znevýhodněním, ať už 
přírodním nebo demografickým, 
v souladu s článkem 174 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a s 
následujícími články;

Or. es

Pozměňovací návrh 112
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier
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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, 
zejména malým a středním podnikům a 
mikropodnikům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Ramona Nicole Mănescu

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, zejména malým a středním 
podnikům a mikropodnikům,
přizpůsobovat se změnám;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 sociálním 
a ekonomickým změnám a rozšiřovat a 
rozvíjet subjekty sociální ekonomiky:

Or. pl
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Pozměňovací návrh 115
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 
v souvislosti s přechodem na ekologicky a 
sociálně udržitelný rozvoj; 

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Hermann Winkler

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, 
zejména demografickým změnám;

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Giommaria Uggias

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 profesně se přizpůsobit
změnám;

Or. it
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Pozměňovací návrh 118
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 pro 
pracovníky prostřednictvím zlepšení 
pracovních podmínek a pracovního 
prostředí, pracovního zdraví a 
prostřednictvím opatření na podporu 
starších pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 stejně 
jako tělesné aktivity;

Or. en

Odůvodnění

Sport vytváří pracovní místa.  Sport se stale více profesionalizuje v zájmu rozvoje a 
zkvalitňování svých služeb a k tomu potřebuje vysoce kvalifikovaný a dobře vyškolený 
personál.  V odvětví sportu je v rámci EU přímo či nepřímo zaměstnáno přibližně 15 milionů 
lidí.  Předpokládá se, že za posledních 10 let vzrostl podíl zaměstnanosti v odvětví sportu 
přibližně o 60 %. 

Pozměňovací návrh 120
Hermann Winkler
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

vi) aktivního a zdravého stárnutí; vi) aktivního a zdravého života a stárnutí,
stejně jako tělesného cvičení a 
amatérského sportu; 

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na demografický vývoj sehrává tělesné cvičení stále významnější úlohu pro zdraví 
v každém věku, a to nejen u pracovníků. Proto investice ESF v této oblasti mohou nejen 
vytvářet pracovní místa, ale rovněž pomoci ve střednědobém a dlouhodobém výhledu snížit 
zatížení systému zdravotnictví. 

Pozměňovací návrh 121
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, podporou partnerství, paktů a 
iniciativ prostřednictvím vytváření sítí 
příslušných zúčastněných stran, jako 
např. sociálních partnerů a nevládních 
organizací na nadnárodní, regionální a 
místní úrovni s cílem posílit začleňování 
na trhu práce, podporou opatření pro 
zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a 
zlepšením informačních služeb, 
poradenství a zprostředkování zaměstnání 
pro zaměstnance a mobilní pracovníky, 
včetně přeshraničních pracovníků, 
sezónních pracovníků, vyslaných 
pracovníků bez ohledu na jejich status;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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 institucí trhu 
práce, včetně opatření pro zlepšení 
nadnárodní mobility pracovníků, 
především však v regionech nejvíce 
vzdálených od kontinentu, jako např. v 
nejvzdálenějších regionech;

Or. es

Pozměňovací návrh 123
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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) odstraňování nejistých pracovních 
míst a zajištění opor sociální mobility 
směrem vzhůru ke stabilnímu, 
bezpečnému a řádnému zaměstnání; 

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

viia) podpory zaměstnanosti osob 
znevýhodněných na trhu práce, především 
osob se zdravotním postižením;
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Or. en

Pozměňovací návrh 125
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 vysoce kvalitního a 
moderního vzdělávání, dovedností a 
celoživotního učení prostřednictvím:

Or. pl

Pozměňovací návrh 126
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 127
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ia) vytvoření a posílení praktické a s 
hospodářstvím související odborné 
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přípravy mladých lidí prostřednictvím 
duálního vzdělávacího systému, který 
smysluplně propojuje obsah teoretické a 
praktické výuky; 

Or. de

Pozměňovací návrh 128
Nuno Teixeira

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 vzdělávání a jeho 
přizpůsobení skutečným potřebám trhu 
práce, aby se zvýšila účast a úrovně 
dosaženého vzdělání, stejně jako 
zaměstnatelnosti a mobility v rámci 
Evropy;

Or. pt

Odůvodnění

V současnosti je mnoho dovedností, které při hledání pracovních příležitostí nelze využít, a 
proto musí odborná příprava odpovídat trhu.    Existují země, které mají nedostatek 
kvalifikovaných pracovních sil v některých oblastech, a jiné, které jich mají přebytek, což v 
důsledku podpoří mobilitu v rámci Evropy. 

Pozměňovací návrh 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 aby se zvýšilo 
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využívání moderních systémů výuky na 
těchto úrovních;

Or. pl

Pozměňovací návrh 130
Nuno Teixeira

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 kvalifikací a 
odborných schopností pracovníků a 
uvedení vzdělání a odborné přípravy do 
souladu s trhem práce;

Or. pt

Odůvodnění

Plán na zlepšení kvalifikací a odborných schopností a tím vytvoření silnější a přímější vazby 
mezi znalostmi a trhem práce musí být jednoznačně stanoven. 

Pozměňovací návrh 131
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 a uchovávání
dovedností a schopností osob a posilování 
jejich informálního i neformálního učení, 
stejně jako zvyšování významu systémů 
vzdělávání a odborné přípravy pro trh 
práce, podpory přechodu mezi 
vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním,
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Or. en

Pozměňovací návrh 132
Tamás Deutsch

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 a dostupným, udržitelným a vysoce 
kvalitním kulturním službám, 
zdokonalování dovedností a schopností 
pracovníků a zvyšování významu systémů 
vzdělávání a odborné přípravy pro trh 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Hermann Winkler

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 a 
podnikatelské přípravy pro trh práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 134
Hermann Winkler

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

iiia) podpory náboru nových účastníků do 
systému duálního odborného vzdělávání a 
větší integrace a posílení tohoto systému a 
souvisejících odborných kvalifikací na 
evropské úrovni; 

Or. de

Odůvodnění

Systém duální odborné přípravy, který je velmi úspěšný, avšak používá se  jen v malém počtu 
členských států, by měl být výslovně uveden a tím podpořen narozdíl od všeobecného trendu v 
Evropské unii. 

Pozměňovací návrh 135
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iiia) lepšího a spravedlivějšího přístupu ke 
smlouvám profesních skupin a zemí 
s cílem přiblížit se více skutečným 
potřebám; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iiia) podpory neformálního vzdělání 
s cílem zvýšit sociální zapojení a profesní 
mobilitu; 
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Or. lt

Pozměňovací návrh 137
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 138
Hermann Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) aktivního začleňování; i) aktivního začleňování všech jak 
prostřednictvím pobídek k zapojení do 
trhu práce, tak boje proti chudobě a 
vyloučení; 

Or. de

Odůvodnění

Je třeba jednoznačně zdůraznit, že podle strategie EU 2020 se aktivní začlenění neomezuje 
pouze na trh práce.  Stejně jako začlenění práceschopných osob do udržitelných, vysoce 
kvalitních pracovních míst je nezbytné začlenit například i ty, kdo jsou už v důchodu. 

Pozměňovací návrh 139
Constanze Angela Krehl

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

i) aktivního začleňování; i) aktivního začleňování jak 
prostřednictvím pobídek k zapojení do 
trhu práce, tak boje proti chudobě a 
vyloučení; 

Or. de

Pozměňovací návrh 140
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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, kvalitu 
práce a sociální zapojení (včetně opatření 
vedoucích k sociálnímu začlenění, 
začlenění do komunity 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

Pozměňovací návrh 141
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou



AM\903909CS.doc 61/153 PE491.059v01-00

CS

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, jako jsou Romové nebo jiné 
kategorie přistěhovalců a nejvíce 
znevýhodněných sociálních skupin; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, včetně Romů a nejvíce 
znevýhodněných skupin, zejména 
zdravotně postižených; 

Or. es

Pozměňovací návrh 143
Oldřich Vlasák

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

Pozměňovací návrh 144
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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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, programů zdravotně 
prospěšné tělesné aktivity neziskových 
organizací a sociálních služeb obecného 
zájmu;

Or. en

Odůvodnění

Sport poskytuje občanům možnosti vzájemné interakce a vytváření společných sociálních sítí, 
čímž významným způsobem přispívá k sociální soudržnosti.  Sport může být rovněž využíván 
jako nástroj na podporu sociálního začlenění přistěhovalců, příslušníků etnických skupin a 
dalších zranitelných skupin společnosti.  Programy zdravotně prospěšné tělesné aktivity navíc 
pomáhají šetřit výdaje na veřejné zdraví. 

Pozměňovací návrh 145
Hermann Winkler

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, zdravotně 
prospěšných tělesných aktivit, 
amatérského sportu a sociálních služeb 
obecného zájmu;

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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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 služeb obecného zájmu, včetně 
veřejných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Giommaria Uggias

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 družstevních 
podniků;

Or. it

Pozměňovací návrh 148
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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) propagace strategií pro místní rozvoj s 
vedoucí úlohou komunit;

Or. es

Pozměňovací návrh 149
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson



PE491.059v01-00 64/153 AM\903909CS.doc

CS

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 a územních iniciativ pro 
místní rozvoj s vedoucí úlohou veřejných 
orgánů a komunit; 

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

via) opatření zaměřených na rozbití kruhu 
chudoby, jako jsou např. podpora rodin, 
přístup k vysoce kvalitním službám a 
podpora účasti dětí ve společnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Tamás Deutsch

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

via) sportu a tělesné aktivity, které 
pomáhají vést zdravý životní styl; 

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 veřejné správy podporující 
začleňování a podporu budování kapacit 
sociálních partnerů, nevládní organizace, 
regionální a místní orgány a další 
zúčastněné strany, zejména partnery podle 
článku 5 nařízení (EU) č. [...],
prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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 za účelem reforem, zlepšování 
právní úpravy, řádné správy a spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

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

služeb, včetně služeb na místní a 
regionální úrovni, za účelem reforem, 
zlepšování právní úpravy a a jejich 
schopnosti řádné správy.

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – bod i – odst. 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 
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 nebo ve státech, kde 
v důsledku krize přesáhla míra 
nezaměstnanosti průměrnou míru v Unii;

Or. es

Pozměňovací návrh 156
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 její schopnosti 
řádné zprávy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 a environmentálních 
organizací při realizaci operačních 
programů, které provádějí politiky 
zaměstnanosti, vzdělávání, sociální a 
sociokulturní politiky, stejně jako 
odvětvové a územní pakty za účelem 
podnícení reforem na celostátní, regionální 
a místní úrovni. 

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Ramona Nicole Mănescu

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 

ii) vytváření kapacit v případě 
zúčastněných stran, včetně partnerů, kteří  
provádějí politiky zaměstnanosti a 
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politiky a odvětvové a územní pakty za 
účelem podnícení reforem na celostátní, 
regionální a místní úrovni.

vzdělávání a počáteční a další odborné 
vzdělávání, sociální politiky a odvětvové a 
územní pakty za účelem podnícení reforem 
na celostátní, regionální a místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 160
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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, včetně nevládních 
organizací, které provádějí politiky 
zaměstnanosti, formálního a neformálního 
vzdělávání a sociální politiky a odvětvové 
a územní pakty za účelem podnícení 
reforem na celostátní, regionální a místní 
úrovni.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 161
Tamás Deutsch

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, zdravotní péče
a sociální politiky a odvětvové a územní 
pakty za účelem podnícení reforem na 
celostátní, regionální a místní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iia) investic do partnerství a vytváření 
kapacit pro partnery uvedené v článku 5 
nařízení (EU) č. […] s cílem zajistit 
zapojení a účast těchto partnerů 
v přípravě, provádění, monitoringu a 
hodnocení programů a činností. 

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Luís Paulo Alves

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

iia) vytváření kapacit prostřednictvím 
územních paktů a místních iniciativ na 
podporu územní dimenze ESF. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 164
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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) pro regiony, které nepřijímají podporu 
z Fondu soudržnosti, 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;

Or. de

Pozměňovací návrh 165
Jens Nilsson

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 

a) podpory přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství, které bude odolné vůči 
změně klimatu, bude účinně využívat 
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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;

zdroje a energii a bude udržitelné 
z hlediska životního prostředí, 
prostřednictvím reformy systémů 
vzdělávání a odborné přípravy, 
přizpůsobení dovedností a kvalifikací, 
zvyšování kvalifikace pracovníků 
a vytváření nových zelených pracovních 
míst v odvětvích souvisejících se životním 
prostředím a energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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 nízkoemisní
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;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

rozvoje a inovací, včetně inovačních sítí 
v sociokulturních a tvůrčích odvětvích, 
prostřednictvím postgraduálního studia, 
odborné přípravy výzkumných pracovníků, 
vytváření sítí a partnerství mezi 
vysokoškolskými institucemi, výzkumnými 
a technologickými středisky a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, zvyšování investic do 
lidského kapitálu a posílení inkluzivního 
trhu práce, včetně dostupnosti pro lidi 
s tělesným postižením, posílení odborné 
přípravy a školících režimů malých a 
středních podniků, zejména pro mladé 
lidi, podporování malých a středních 
družstevních podniků, systémů a struktur, 
které poskytují řešení společenských 
problémů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 příspěvku malých a středních 
podniků k dosažení ekologicky 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 170
Ramona Nicole Mănescu

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 
udržitelného rozvoje mikropodniků, 
malých a středních podniků tím, že se 
podpoří přizpůsobivost podniků, 
pracovníků a řídících pracovníků a tím, že
se zvýší investice do lidského kapitálu, 
včetně vzdělání, odborné přípravy a 
učňovského školství pro mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Hermann Winkler

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 tím, že se 
podpoří přizpůsobivost podniků a 
pracovníků a zvýší se investice do lidského 
kapitálu, včetně podpory vzdělávacích 
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institucí poskytujících odbornou přípravu 
v rámci duálního systému.

Or. de

Pozměňovací návrh 172
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
podniků, zejména malých a středních 
podniků a sociální ekonomiky a 
sociálních podniků tím, že se podpoří 
přizpůsobivost podniků a pracovníků a 
zvýší se investice do lidského kapitálu.

Or. es

Pozměňovací návrh 173
Nuno Teixeira

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 tím, že se 
podpoří přizpůsobivost podniků tak, aby 
odpovídaly nové sociální realitě, a tím, že 
se podpoří přizpůsobivost pracovníků, aby 
si osvojili nové odborné dovednosti 
potřebné z hlediska profesního uplatnění, 
a navíc se zvýší investice do lidského 
kapitálu

Or. pt
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Odůvodnění

Přizpůsobivost podniků musí odpovídat nové sociální realitě a změnám, které vyžaduje 
zvyšování globální konkurenceschopnosti, včetně investic do oblastí technologie, životního 
prostředí a energie. 

Pozměňovací návrh 174
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 175
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 byly provázány a zaměřeny na 
řešení problémů vymezených s přispěním 
regionálních a místních orgánů 
v národních programech reforem a 
v příslušných doporučeních Rady přijatých 
podle čl. 148 odst. 4 Smlouvy, aby přispěly 



PE491.059v01-00 76/153 AM\903909CS.doc

CS

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 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 přispěly 
k 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 177
Hermann Winkler

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

Or. de
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Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh a odůvodnění k bodu odůvodnění 7. 

Pozměňovací návrh 178
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 
aktivního začleňování musí být obsažena 
ve všech operačních programech. Před 
vypracováním návrhů smluv o partnerství 
a operačních programů poskytne Komise 
pokyny ohledně toho, jak má ESF 
zajišťovat cíl snížení chudoby 
prostřednictvím integrovaných a sociálně 
inkluzivních přístupů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

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 
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nařízení (EU) č. […]. nařízení (EU) č. […].

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Pozměňovací návrh 181
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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. vnitrostátní regionální a místní orgány 
členských států musí usilovat o tematické 
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zaměření na základě těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Giommaria Uggias

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 a regionální orgány musí 
usilovat o tematické zaměření na základě 
těchto podmínek:

Or. it

Pozměňovací návrh 183
Hermann Winkler

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;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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. es

Pozměňovací návrh 185
Vladimír Maňka, Monika Smolková

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. sk

Pozměňovací návrh 186
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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 osm
investičních priorit stanovených v čl. 3 
odst. 1;

Or. de
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Pozměňovací návrh 187
Ramona Nicole Mănescu

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 na investiční 
priority vybrané po konzultaci s 
ekonomickými a sociálními partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

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 % celkové výše 
zdrojů 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 189
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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 

vypouští se
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každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 
1;

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Hermann Winkler

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;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 191
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Ramona Nicole Mănescu
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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 70 % přídělů ESF pro 
každý operační program na investiční 
priority vybrané po konzultaci s 
ekonomickými a sociálními partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 alespoň 70 % celkové výše 
zdrojů 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 194
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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;
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Or. es

Pozměňovací návrh 195
Hermann Winkler

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.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 196
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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 60 % přídělů ESF 
pro každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1 
a v zemích, které jsou příjemci podpory 
z ESM alespoň 50 % tematických cílů b) 
investice do vzdělání, dovedností a 
celoživotního učení a d) rozvoj 
administrativních kapacit.  

Or. de

Pozměňovací návrh 197
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 50 % přídělů ESF 
pro každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1.

Or. es

Pozměňovací návrh 198
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 u 
regionů, jejichž HDP na obyvatele 
v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25, které jsou 
však nyní způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů, musí členské státy soustředit 
60 % přídělů pro každý operační program 
až na pět investičních priorit stanovených
v čl. 3 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 % 
celkové výše zdrojů ESF na vnitrostátní 
úrovni na tematické cíle stanovené v čl. 9 
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bodech 8, 9 a 10 nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Ramona Nicole Mănescu

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 60 % přídělů ESF 
pro každý operační program na investiční 
priority vybrané po konzultaci s 
ekonomickými a sociálními partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Písmeno c) tohoto článku by se mělo 
použít i v regionech, jejichž HDP na 
obyvatele v období 2007–2013 byl nižší 
než 75 % průměrného HDP v EU-25 
v referenčním období, které jsou však 
v období 2014–2020 způsobilé 
v rámci kategorie přechodových nebo více 
rozvinutých regionů podle definice v čl. 82 
odst. 2 písm. b) a c) nařízení (EU) 
č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en
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Pozměňovací návrh 202
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Odchylně od bodu 3 písm. a) a b) 
v regionech, jejichž HDP na obyvatele 
v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které jsou však v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2  
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] 
soustředí členské státy 60 % přídělů ESF 
pro každý operační program až na čtyři 
investiční priority stanovené v čl. 3 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ca) V případech odůvodněných 
konkrétními důvody, jako je lepší pokrytí 
požadavků a priorit specifických pro daný 
region, může být počet priorit zvýšen na 
šest.

Or. es

Pozměňovací návrh 204
Tomasz Piotr Poręba
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ca) Odchylně od bodu 3 písm. a), b) a c) 
v regionech, jejichž HDP na obyvatele 
v období 2007–2013 byl nižší než 75 % 
průměrného HDP v EU-25 v referenčním 
období, které jsou však v období 2014–
2020 způsobilé v rámci kategorie 
přechodových nebo více rozvinutých 
regionů podle definice v čl. 82 odst. 2  
písm. b) a c) nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních] lze 
soustředit až 60 % přídělů ESF pro každý 
operační program až na šest investičních 
priorit stanovených v čl. 3 odst. 1.

Or. pl

Pozměňovací návrh 205
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Odchylně od ustanovení písmene a) a 
b) v regionech hlavních měst členských 
států, které jsou v období 2014–2020 
způsobilé podle čl. 82 odst. 3 nařízení 
(EU) č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], se výše uvedené procentní 
podíly sníží o 10 procentních bodů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Tomasz Piotr Poręba
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

cb) Počet čtyř investičních priorit 
uvedených v písm. a), b) a c) lze zvýšit na 
šest stanovených v čl. 3 odst. 1. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 207
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Odchylně od ustanovení písmene a) a 
b) v regionech hlavních měst členských 
států, které jsou v období 2014–2020 
způsobilé podle čl. 82 odst. 3 nařízení 
(EU) č. [...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], se výše uvedené procentní 
podíly sníží o 10 procentních bodů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – podostavec 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 

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 
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číslech. číslech a všechny údaje musí být rozlišeny 
podle pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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.

V příloze tohoto nařízení je uvedena řada 
společných ukazatelů ve formě pokynů 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. es

Pozměňovací návrh 210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 
„tvrdé“ a „měkké“ 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
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Pozměňovací návrh 211
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 regionálních 
orgánů, sociálních partnerů a ostatních 
zúčastněných stran, zejména nevládních 
organizací, do přípravy, do 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 mohou mít podobu technické 
pomoci, jak je uvedena v článcích 108 a 
109 nařízení (EU) č. [...]. Členské státy 
zpřístupní režimy globálních grantů všem 
a malým nevládním organizacím ve všech 
operačních programech ESF. 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. Prostředky technické pomoci 
se zpřístupní všem operačním programům 
ESF, přičemž zvláštní podpora je 
věnována službám technické pomoci 
poskytovaným nevládními organizacemi a 
malými místními a regionálními orgány 
na úrovni EU a na regionální úrovni.  

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
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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 s důrazem na organizace, které 
působí na regionální a místní úrovni, do 
provádění operačních programů, a rovněž 
partnerů uvedených 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 213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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. 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.

1. Zapojení regionálních, místních a
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. es
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Pozměňovací návrh 214
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

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 veřejných 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. 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 215
Tomasz Piotr Poręba

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 regionálních 
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. 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 216
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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 
regionálních a místních veřejných orgánů 
stejně jako 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 
kapacity veřejných orgánů zajišťovat 
místní plánování a posílení sociálního 
dialogu, a na činnosti prováděné veřejnými 
orgány a sociálními partnery společně.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 na činnostech 
podporovaných ESF, musí řídící orgány 
zajistit, aby byla ze zdrojů ESF přidělena 
odpovídající částka – minimálně 2 % 
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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.

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 218
Hermann Winkler

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 písm. a) b) a c) 
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

Odůvodnění

Všechny typy regionů by měly mít příležitost podpořit přiměřenou účast sociálních partnerů. 

Pozměňovací návrh 219
Wojciech Michał Olejniczak



PE491.059v01-00 96/153 AM\903909CS.doc

CS

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 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 technické pomoci, odborné 
přípravy, opatření na vytváření sítí a 
posílení sociálního dialogu, a na činnosti 
prováděné sociálními partnery společně.

Or. pl

Odůvodnění

Sociální partneři by měli mít přístup k technické pomoci a nikoli jen k posílení svého 
potenciálu, ale rovněž k podpoře své účasti v rozhodovacích procesech potřebných k realizaci 
operačních programů na všech úrovních. 

Pozměňovací návrh 220
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

3. Aby se podpořila 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 – minimálně 
2 % celkových zdrojů ESF v každém 
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způsobilém pro podporu z Fondu 
soudržnosti zajistit, aby byla ze zdrojů ESF 
přidělena odpovídající částka na činnosti 
spočívající ve vytváření kapacit pro 
nevládní organizace.

členském státě, na činnosti spočívající 
ve vytváření kapacit a vytváření sítí pro 
nevládní organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 podpořil přiměřený přístup 
ostatních zúčastněných stran, zejména
nevládních organizací k činnostem 
podporovaným ESF, zejména v oblastech 
neformálního vzdělání, 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 
zúčastněné strany, zejména nevládní 
organizace.

Or. lt

Pozměňovací návrh 222
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
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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, 
především prostřednictvím opatření, které 
mají dopad 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 223
Ramona Nicole Mănescu

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) 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. en



AM\903909CS.doc 99/153 PE491.059v01-00

CS

Pozměňovací návrh 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Navíc s cílem podpořit odpovídající 
účast malých místních orgánů, zejména 
ve venkovských a nejméně osídlených 
oblastech nebo v oblastech postižených 
vážným a trvalým znevýhodněním při 
přípravě, provádění, monitoringu a 
hodnocení programů podporovaných z 
ESF v souladu s článkem 5 nařízení (EU) 
č. […], vyčlení orgány odpovědné za 
řízení operačního programu odpovídající 
část prostředků ESF na činnosti zlepšení 
kapacit malých místních orgánů. 

Or. es

Pozměňovací návrh 225
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 6a  
S cílem zajistit, že zdroje ESF budou 
využity účinně a přinesou očekáváný 
užitek, je třeba vypracovat systém tak, aby 
procedurální a správní záležitosti pro 
sociální partnery a nevládní organizace 
učinil jednodušší. 

Or. pl
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Pozměňovací návrh 226
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

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 a řešit 
feminizaci chudoby podporou 
spravedlivého rozdělení odpovědnosti za 
péči o rodinu mezi muži a ženami.
Členské státy zajistí, že rovné postavení a 
rovné příležitosti mužů a žen budou 
prosazovány během přípravy, provádění, 
monitoringu a hodnocení operačních 
programů prostřednictvím a metod 
posouzení tvorby rozpočtu s ohledem na 
pohlaví [Gender budgeting] 
Členské státy dále umožní vyváženou 
účast žen a mužů na řízení a provádění 
operačních programů na místní, 
regionální a vnitrostátní úrovni a předloží 
zprávu o pokroku v této oblasti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
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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 začleňovat 
hledisko pohlaví do opatření v rámci 
všech tematických priorit a všech fází 
plánování a provádění programů. 
Členské státy vyčlení 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 a řešení 
feminizace chudoby podporou 
spravedlivého rozdělení odpovědnosti za 
péči o rodinu mezi muži a ženami 
a podpory sladění pracovního 
a soukromého života žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

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 

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, 
zvýšení jejich přítomnosti na trhu práce, 
snížení segregace podle pohlaví, 
odstranění rozdílů v platech mezi muži a 
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a podpory sladění pracovního 
a soukromého života mužů i žen.

ženami a usnadnění návratu žen do 
zaměstnání po mateřské dovolené, boje 
proti genderovým stereotypům v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy a podpory 
sladění pracovního a soukromého života 
mužů i žen.

Or. pl

Pozměňovací návrh 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

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 aby se 
zlepšila přístupnost trhu práce pro tyto 
osoby, aby se 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
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Pozměňovací návrh 230
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

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, a osoby se 
zdravotním postižením, aby se zvýšila 
jejich účast na trhu práce, a zejména aby se 
zlepšila přístupnost trhu práce pro tyto 
osoby, aby se 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. fr

Pozměňovací návrh 231
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 9 vypouští se
Sociální inovace
1. ESF musí podporovat sociální inovace 
ve všech oblastech spadajících do 
působnosti ESF podle definice v článku 3 
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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 232
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, hodnotit je a rozšiřovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy musí určit témata pro 2. Členské státy musí určit témata pro 
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sociální inovace, která odpovídají 
konkrétním potřebám v jejich operačních 
programech.

sociální inovace, která odpovídají 
konkrétním potřebám v jejich operačních 
programech, včetně záležitostí 
souvisejících se sociokulturními 
inovacemi a opatřeními z jiných fondů 
společného strategického rámce (SSR), 
zejména EFRR.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Nuno Teixeira

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, metodologií 
a vytvářením a realizací nových řešení 
určených k naplnění rostoucích 
sociálních potřeb.

Or. pt

Odůvodnění

Komise musí podpořit tvorbu kapacit a sítí stejně jako účinné provádění nových řešení 
vytvářených nevládními organizacemi v reakci na stávající poptávku po těchto řešeních 
v nejvíce potřebných oblastech. Vytváření a provádění těchto řešení musí být usnadněno. 

Pozměňovací návrh 235
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Komise zajistí komplementaritu 
opatření v oblasti sociálních inovací 
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financovaných z fondu ESF a programu 
EU pro sociální změny a inovace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Článek 10 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nadnárodní spolupráce Přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce 

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 10 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nadnárodní spolupráce Přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce 

Or. pl

Pozměňovací návrh 238
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy musí podporovat
nadnárodní spolupráci, aby propagovaly 

1. Členské státy zajistí nadnárodní 
spolupráci, aby propagovaly vzájemné 
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vzájemné učení, a tím zvyšovaly účinnost 
politik podporovaných z ESF. Nadnárodní 
spolupráce musí zahrnovat partnery 
alespoň ze dvou členských států.

učení, a tím zvyšovaly účinnost politik 
podporovaných z ESF. Nadnárodní 
spolupráce musí zahrnovat partnery 
alespoň ze dvou členských států.

Or. es

Odůvodnění

Nadnárodní spolupráce by měla být povinná a nikoli dobrovolná. 

Pozměňovací návrh 239
Nuno Teixeira

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, sdílení osvědčených 
postupů a rozvoj sociálních projektů 
skupinami evropských orgánů a tím 
zvyšovaly účinnost politik podporovaných 
z ESF. Nadnárodní spolupráce musí 
zahrnovat partnery alespoň ze dvou 
členských států, přičemž zvláštní pozornost 
by měla být věnována nejvzdálenějším 
regionům kvůli jejich odlehlosti a ostrovní 
povaze.

Or. pt

Odůvodnění

Nejvzdálenějším regionům by měla být věnována zvláštní pozornost v nadnárodních 
projektech, neboť jejich přírodní podmínky obvykle vyžadují větší sdílení myšlenek, projektů a 
osvědčených postupů s ostatními územími na kontinentu. 

Pozměňovací návrh 240
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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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 
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 
spolupráci, aby propagovaly vzájemné 
učení, a tím zvyšovaly účinnost politik 
podporovaných z ESF.

Or. pl

Pozměňovací návrh 241
Victor Boştinaru

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

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

1. Členské státy musí podporovat 
nadnárodní spolupráci, aby propagovaly 
vzájemné učení, a tím zvyšovaly účinnost 
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politik podporovaných z ESF. Nadnárodní 
spolupráce musí zahrnovat partnery 
alespoň ze dvou členských států.

politik podporovaných z ESF. Nadnárodní 
spolupráce musí v souladu s článkem 5 
nařízení EU č. […] zahrnovat partnery 
alespoň ze dvou členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 244
Vasilica Viorica Dăncilă

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 v souladu s návrhem místních a 
regionálních orgánů s přihlédnutím ke 
specifické místní situaci a potřebám
cílových oblastí.

Or. ro
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Odůvodnění

Místní a regionální orgány nejlépe znají místní a regionální potřeby a mohou na základě 
těchto znalostí předkládat návrhy. 

Pozměňovací návrh 245
Victor Boştinaru

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 
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 
spolupráce ze seznamu navrženého Komisí 
a přijatého výborem ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 
spolupráce ze seznamu navrženého Komisí 
a přijatého výborem ESF.

Or. pl

Pozměňovací návrh 247
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2
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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 248
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 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 
jsou vyzývány, aby vytvářely sítě 
sociálního začleňování na nadnárodní 
úrovni zahrnující 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 249
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska



PE491.059v01-00 112/153 AM\903909CS.doc

CS

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 přeshraniční,
nadnárodní a meziregionální 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 přeshraniční, nadnárodní
a meziregionální spolupráce zjednodušila.
Přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 
spolupráce v rámci ESF by měla být 
koordinovaná prostřednictvím nařízení o 
evropské územní spolupráci s cílem zajistit 
mezi fondy koordinaci. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 250
Victor Boştinaru

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 

3. Komise musí usnadňovat přeshraniční,
nadnárodní a meziregionální 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, 
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způsobilosti, typů a načasování činností a 
společných metodologických přístupů 
k monitorování a hodnocení, aby se 
nadnárodní spolupráce zjednodušila.

včetně společných kritérií způsobilosti, 
typů a načasování činností a společných 
metodologických přístupů k monitorování 
a hodnocení, aby se spolupráce 
zjednodušila.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Victor Boştinaru

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce, která přijímá 
podporu v rámci ESF, by měla být 
v souladu s nařízením (EU) č. […] 
[nařízení o evropské územní spolupráci] 
s cílem zajistit koordinaci mezi fondy 
uvedenými v tomto nařízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 252
María Irigoyen Pérez

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. […] stanoví operační programy prioritní 
osy pro provádění sociálních inovací a 
nadnárodní spolupráce uvedených 
v článcích 9 a 10.

Or. es
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Odůvodnění

Uplatňování sociálních inovací a nadnárodní spolupráce by měla být v přístupech operačních 
programů podporována. 

Pozměňovací návrh 253
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 254
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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.

2. Odchylně od čl. 109 odst. 3 nařízení 
(EU) č. […] se maximální míra 
spolufinancování pro určitou prioritní osu 
zvýší alespoň o deset procentních bodů, ale 
nepřesáhne 100 %, pokud je celá prioritní 
osa zaměřena na sociální inovace nebo 
nadnárodní spolupráci nebo jejich 
kombinaci.

Or. es
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Odůvodnění

Uplatňování sociálních inovací a nadnárodní spolupráce by mělo být v přístupech operačních 
programů podporováno. 

Pozměňovací návrh 255
Ramona Nicole Mănescu

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 u programů řízených 
nevládními organizacemi nebo sociálními 
partnery.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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.

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 % zemí ESM, pokud je 
celá prioritní osa zaměřena na sociální 
inovace, vzdělání nebo nadnárodní 
spolupráci nebo jejich kombinaci.
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Or. de

Pozměňovací návrh 257
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 článku 110 a 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 vychází z čl. 6 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 nadnárodní spolupráci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 259
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ba) na zvýšení vzdělání a odborné 
přípravy, zejména mezi mladými lidmi; 

Or. de

Pozměňovací návrh 261
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

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 

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, včetně 
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sociálního začleňování a rovněž
integrované územní investice podle článku 
99 nařízení (EU) č. […].

zaměstnanosti mladých lidí, vzdělávání,
sociálního začleňování, včetně podpory 
regionálních kultur a jazyků. ESF může 
být používán jako „přednostní" fond pro 
projekty integrovaného sociálního 
začleňování podle čl. 3 písm. c) 
v kombinaci s investičními prioritami 
nebo opatřeními EFRR. Alespoň 5 % 
ESF by mělo podporovat integrované 
územní investice podle článku 99 nařízení 
(EU) č. […].

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 zejména 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. pl

Pozměňovací návrh 263
Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1b. V regionech, které jsou zvláště dotčeny 
demografickými změnami a v nichž je 
nezaměstnanost mládeže nižší než 8 %, 
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může být ESF použit pro iniciativy 
podporující návrat osob starších 60 let do 
práce. 

Or. de

Odůvodnění

The long-term aim of the measures funded by the ESF is always to get people into the labour 
market (for the first time). This does not always apply to people who are on the verge of 
retirement. This formulation is intended to ensure that older people can also benefit from ESF 
measures. Particular attention should be paid to the special demographic situation in the 
regions. The need to invest in older workers can be explained by the decline in the proportion 
of young people in the working population or sustained comparatively low unemployment 
rates among young people. This can be assumed to be the case when the average regional 
youth unemployment rate drops below eight per cent.

Pozměňovací návrh 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aby ESF doplnil zásahy 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.

Aby ESF doplnil zásahy 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 a zejména bezdomovectví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 265
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aby ESF doplnil zásahy 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 267
Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Nejméně 5 % z prostředků ESF 
přidělovaných na vnitrostátní úrovni se 
přidělí na integrovaná opatření pro 
udržitelný rozvoj měst, přičemž pravomoc 
k řízení těchto opatření je přenesena na 
města prostřednictvím integrovaných 
územních investic podle článku 99 
nařízení (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. V rámci doplnění zásahů EFRR, 
zejména specifických dodatečných přídělů 
pro nejvzdálenější regiony a regiony 
s nízkou hustotou obyvatelstva, by měly 
členské státy vyčlenit 1 % z prostředků 
ESF pro nejvzdálenější regiony. Bude 
vytvořen specifický program sociální 
podpory (POSEI SOCIAL RUP) s cílem 
zlepšit strukturální, sociální a 
hospodářskou situaci obyvatel s cílem 
omezit jejich odlehlost a ostrovní povahu 
v souladu s článkem 349 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. 

Or. pt

Odůvodnění

Článek 349 smlouvy stanoví, že nejvzdálenější regiony čelí složitější strukturální, sociální a 
hospodářské situaci než ostatní evropské regiony.  Vzhledem k tomu, že EFRR stanoví 
specifické dodatečné příděly na podporu hospodářské soudržnosti v nejvzdálenějších 
regionech a cíle Evropské územní spolupráce obsahují konkrétní částku na podporu územní 
soudržnosti, je oprávněné, aby ESF rovněž stanovil malou částku (1 %) na podporu sociální 
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soudržnosti.

Pozměňovací návrh 269
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Operační programy spolufinancované 
z ESF v oblastech, které jsou závažně 
a trvale znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami uvedenými 
v čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. [...]/2012 
[nařízení o společných 
ustanoveních],věnují zvláštní pozornost 
řešení specifických obtíží těchto oblastí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 270
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Evropský sociální fond poskytuje 
podporu pro způsobilé výdaje, které 
mohou, aniž je dotčen čl. 110 odst. 2 písm. 
b) nařízení (EU) č. […], zahrnovat jakékoli 
finanční zdroje vytvářené společně 
zaměstnavateli a pracovníky.

1. Evropský sociální fond poskytuje 
podporu pro způsobilé výdaje, které 
mohou, aniž je dotčen článek 109, čl. 110 
odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. […], 
zahrnovat jakékoli finanční zdroje 
vytvářené společně zaměstnavateli a 
pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Podle čl. 52 odst. 2 nařízení [...] 
[nařízení o společných ustanoveních] 
vyčlení členské státy přiměřenou výši 
finančních prostředků na technickou 
pomoc ESF 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 opatření a 
podpořit budování jejich kapacit v 
souladu s Evropským kodexem chování 
pro partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Mojca Kleva

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) povinnosti orgánů odpovědných za 
program, pokud jde o řízení, kontrolu 
a audit operace, jsou plněny orgány 
odpovědnými za program, v rámci nějž je 
operace podporována, nebo uzavřou 
smlouvu s orgány v členském státě, ve 
kterém se operace provádí, pokud jsou 
splněny podmínky stanovené v odst. 2 
písm. a) a povinnosti související s řízením, 
kontrolou a auditem operace.

b) povinnosti orgánů odpovědných za 
program, pokud jde o řízení, kontrolu 
a audit operace, jsou plněny orgány 
odpovědnými za program, v rámci nějž je 
operace podporována, nebo uzavřou 
smlouvu s orgány v členském státě, ve 
kterém se operace provádí, pokud jsou 
splněny podmínky stanovené v odst. 2 
písm. a) a povinnosti související s řízením, 
kontrolou a auditem operace. Do výše 5 % 
rozpočtu ESF operačního programu jsou 
výdaje na tyto operace týkající se výzkumu 
a inovací, vzdělání a odborné přípravy, 
způsobilé mimo Unii, pokud byly 
vynaloženy a uhrazeny v souladu 
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s pravidly členského státu a EU platnými 
pro tento operační program. Je-li 
program financován z více než jednoho 
fondu, viz čl. 87 odst. 1 nařízení (EU) č. 
[...]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních], je maximum 5 % 
vypočítáno na základě přidělení 
finančních prostředků z ESF do 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Věcné příspěvky ve formě dávek nebo 
platů vyplacené třetí stranou ve prospěch 
účastníků operace mohou být způsobilé pro 
příspěvek z ESF, pokud jejich výše 
nepřesáhne náklady vynaložené třetí 
stranou a pokud byly vynaloženy v souladu 
s vnitrostátními pravidly, včetně účetních 
pravidel.

4. Věcné příspěvky ve formě dávek nebo 
platů vyplacené třetí stranou ve prospěch 
účastníků operace mohou být způsobilé pro 
příspěvek z ESF, pokud jejich výše 
nepřesáhne 75 % nákladů vynaložených
třetí stranou a pokud byly vynaloženy v 
souladu s vnitrostátními pravidly, včetně 
účetních pravidel.

Or. pt

Odůvodnění

ESF by měl podporovat příjemce až do výše 75 % nákladů na pracovníky a nikoli jen 50 %. 
Tím se posílí zaměstnatelnost a sníží náklady ze strany podniků. V letech 2007-2012 
využívala řada podniků těchto 75 %, díky čemuž mohly nabídnout zaměstnání vysoce 
kvalifikovaným mladým lidem anebo dlouhodobě nezaměstnaným. 

Pozměňovací návrh 274
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2
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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 Komise v souladu 
s postupem souvisejícím s druhem
zahrnutých operací stanoví definice 
standardních stupnic jednotkových nákladů
a paušálních částek a jejich maximální 
výše, které mohou být přizpůsobeny podle 
platných společně dohodnutých metod. 

Or. es

Pozměňovací návrh 275
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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. en

Pozměňovací návrh 276
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3
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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 
spolufinancování EU nepřesahuje 100 000 
EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Ramona Nicole Mănescu

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 spolufinancování EU
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. en

Pozměňovací návrh 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise je zmocněna k přijímání aktů v Komise v souladu s článkem 16 zajistí
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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.

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.

Or. es

Pozměňovací návrh 281
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 15a  
Zvláštní ustanovení a podmínky

Článek 15a (nový)
1. Čl. 17 odst. 5 nařízení (EU) č. […] o 
podmíněnostech ex ante se nevztahuje na 
zrušení plateb z fondu ESF. 
2. Článek 21 nařízení (EU) č. […] o 
podmíněnosti souvisí s koordinací 
hospodářských politik členských států a 
nevztahuje se na zrušení plateb z fondu 
ESF. 

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přenesení pravomoci a závěrečná Závěrečná ustanovení
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ustanovení

Or. es

Pozměňovací návrh 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 16 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku.
2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 14 
odst. 1 a čl. 15 odst. 2 lze udělit na dobu 
neurčitou od 1. ledna 2014.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 14 
odst. 1 prvním pododstavci a čl. 15 odst. 2 
druhém pododstavci kdykoli zrušit.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené.
Nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, 
které v něm bude upřesněno. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 14 odst. 1 prvního pododstavce a 
čl. 15 odst. 2 druhého pododstavce vstoupí 
v platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitky 
nebo pokud před uplynutím této lhůty 
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Evropský parlament i Rada Komisi 
uvědomí, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. es

Pozměňovací návrh 284
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Akty v přenesené pravomoci jsou 
tvořeny ve spolupráci s evropskými 
zástupci partnerů uvedených v článku 5 
nařízení o společných ustanoveních po 
konzultaci s výborem ESF; 

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných*

nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných*, mladí lidé a ženy a 
zdravotně postižené osoby

Or. es

Pozměňovací návrh 286
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 1 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- pracovníci propuštění v důsledku 
vážných narušení místního, regionálního 
nebo vnitrostátního hospodářství,
v důsledku neočekávaných krizí nebo 
v důsledku rychlého poklesu v určitém 
odvětví či přemístění výrobní činnosti do 
jiného než členského státu EU 

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

dlouhodobě nezaměstnaní* vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 288
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 3 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- neaktivní osoby a osoby nejvíce vzdálené  
trhu práce 

Or. en



PE491.059v01-00 132/153 AM\903909CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 5 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- zranitelné osoby, které jsou ve 
znevýhodněném postavení s ohledem na 
přístup k běžnému úvěrovému trhu 

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 6 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- osoby ve věku do 25 let, které mají 
zaměstnání, vzdělání nebo odbornou 
přípravu/rekvalifikaci v době do 4 měsíců 
po opuštění školy 

Or. en

Pozměňovací návrh 291
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

nad 54 let* nad 50 let*

Or. es
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Pozměňovací návrh 292
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

nad 54 let* nad 45 let*

Or. es

Pozměňovací návrh 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 7 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- osoby starší 54 let postižené vážným 
materiálním nedostatkem 

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 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
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Pozměňovací návrh 295
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 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 296
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 12 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- lidé ohrožení chudobou

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 12 – odrážka 2 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- osoby postižené vážným materiálním 
nedostatkem

Or. en
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Pozměňovací návrh 298
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 12 – odrážka 3 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- osoby do 18 let, které žijí v domácnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných 

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 12 – odrážka 4 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- svobodní nebo rozvedení rodiče 

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 12 – odrážka 5 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- lidé bez domova 

Or. en
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Pozměňovací návrh 301
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 13 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- lidé ohrožení chudobou
- osoby postižené vážným materiálním 
nedostatkem
-  svobodní nebo rozvedení rodiče 
- lidé bez domova 
- lidé z nejchudších oblastí 

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – odst. 1 – podbod 13 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

osoby z venkovských a vzdálených oblastí 

Or. pl

Pozměňovací návrh 303
Ramona Nicole Mănescu

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a) osoby se vzděláním a odbornou 
přípravou 

Or. en
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Pozměňovací návrh 304
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Údaje o účastnících, kteří se účastní 
operace podporované z ESF, 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.

Údaje o účastnících, kteří se účastní 
operace podporované z ESF, 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 s cílem ukázat dopad zásahů na 
muže a ženy. 

Or. es

Pozměňovací návrh 305
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 2 – písm. 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 další zúčastněné strany

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 2 – písm. 2
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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 307
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 2 – písm. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

počet podporovaných mikropodniků, 
malých a středních podniků

počet podporovaných mikropodniků, 
malých a středních podniků, družstevních 
podniků a podniků sociální ekonomiky

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 2 – písm. 3 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- počet podporovaných mikropodniků, 
malých a středních podniků, družstevních 
podniků, podniků sociální ekonomiky, 
které jsou vedeny ženami anebo v jejichž 
výkonných nebo dozorčích orgánech mají 
převahu ženy 

Or. en
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Pozměňovací návrh 309
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 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. 
1 nařízení (EU) č. […].

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, 
které nemají specifický význam z hlediska 
pohlaví, musí být rovněž rozlišeny podle 
pohlaví. 

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 3 – písm. 4 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- ženy, jejichž situace v zaměstnání je 
nadále nejistá 

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 3 – písm. 4 – odrážka 2 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- ženy, které se stávají ekonomicky 
nezávislé 
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Or. en

Pozměňovací návrh 312
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 3 – písm. 4 – odrážka 3 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- nárůst počtu žen v odvětvích MINT

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 3 – písm. 4 – odrážka 4 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- účastníci, zapojení do dobrovolné 
činnosti po ukončení své účasti 

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 3 – písm. 4 – odrážka 5 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- účastníci, kteří se dostali nad relativní 
hranici chudoby 

Or. en
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Pozměňovací návrh 315
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 3 – písm. 4 – odrážka 6 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- účastníci, kteří překonali vážný 
materiální nedostatek 

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 3 – písm. 4 – odrážka 7 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- podíl účastníků, uživatelů služeb ze 
znevýhodněných skupin, kteří jsou 
v procesu vzdělání, odborné přípravy, 
získávání odborné kvalifikace nebo 
zaměstnání po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 3 – písm. 4 – odrážka 8 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- hodnocení hodnoty zásahu z pohledu 
účastníků (z hlediska posílení jejich 
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emocionální pohody, rozvoj jejich 
dovedností…), klasifikace procesu 
konzultace v souvislosti se zásahem 

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 3 – písm. 4 – odrážka 9 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- podíl zdravotně postižených účastníků 
na zaměstnanosti po získání podpory 

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 3 – písm. 4 – odrážka 10 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- podíl zdravotně postižených účastníků, 
kteří byli úspěšně přemístěni 
z institucionální péče do péče založené na 
komunitě 

Or. en

Pozměňovací návrh 320
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 3 – písm. 4 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

účastníci, kteří díky účasti už nemají 
minimální příjem nebo jiné dávky 

Or. es

Pozměňovací návrh 321
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 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 s cílem 
ukázat dopad zásahů na muže a ženy. 

Or. es

Pozměňovací návrh 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 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 mělo by 
z nich v závislosti na očekávaných 
výsledcích investiční priority vyplývat, zda 
osoby či účastníci jsou ve věku do 25 let, 
mezi 25 a 54 lety a starší než 54 let*
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Or. en

Pozměňovací návrh 323
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 1 – návětí

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 324
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

zaměstnaní účastníci 6 měsíců po ukončení 
své účasti

účastníci zaměstnaní na plný úvazek, na 
částečný úvazek a osoby samostatně 
výdělečně činné 6 měsíců po ukončení své 
účasti • účastníci, jejichž situace na trhu 
práce se 6 měsíců po ukončení jejich 
účasti zlepšila (povaha zaměstnání – na 
plný nebo na částečný úvazek, mzda 
v porovnání s minimální mzdou nebo 
vnitrostátní mzdou, povaha smluv) • 
účastníci, kteří jsou aktivně zapojeni do 
komunity a sociálních sítí • zaměstnaní 
účastníci 1 rok po ukončení své účasti• 
účastníci, jejichž situace na trhu práce se 
1 rok po ukončení jejich účasti zlepšila • 
účastníci, kteří se dostali nad relativní 
hranici chudoby, kteří žijí nad hranicí 
relativní chudoby 1 rok po ukončení své 
účasti • účastníci, kteří překonali vážný 
materiální nedostatek a kteří netrpí 
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vážným materiálním nedostatkem 1 rok po 
ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

zaměstnaní účastníci 6 měsíců po ukončení 
své účasti

zaměstnaní účastníci 9 měsíců po ukončení 
své účasti

Or. pl

Pozměňovací návrh 326
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 1 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

účastníci zaměstnaní na částečný úvazek 
6 měsíců po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

účastníci samostatně výdělečně činní 6
měsíců po ukončení své účasti

účastníci samostatně výdělečně činní 9
měsíců po ukončení své účasti
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Or. pl

Pozměňovací návrh 328
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 1 – odrážka 2 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

účastníci zaměstnaní na plný úvazek 6 
měsíců po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 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 na 
částečný úvazek, mzda v porovnání 
s minimální mzdou nebo vnitrostátní 
mzdou, povaha smluv) 

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3
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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 9 
měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila

Or. pl

Pozměňovací návrh 331
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

účastníci, kteří omezili míru sociální 
závislosti 6 měsíců po ukončení své účasti 

Or. es

Pozměňovací návrh 332
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

účastníci zaměstnaní na plný úvazek 1 rok 
po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 2 (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

účastníci, kteří jsou aktivně zapojeni do 
komunity a sociálních sítí 

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 3 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

účastníci zaměstnaní na částečný úvazek 
1 rok po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 4 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

účastníci samostatně výdělečně činní 1 
rok po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 5 (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 6 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

účastníci, kteří se dostali nad relativní 
hranici chudoby, kteří žijí nad hranicí 
relativní chudoby 1 rok po ukončení své 
účasti 

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 7 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

účastníci, kteří překonali vážný materiální 
nedostatek a kteří netrpí vážným 
materiálním nedostatkem 1 rok po 
ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 8 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- ženy, jejichž situace v zaměstnání je 1 
rok po ukončení své účasti nadále nejistá 

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 9 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ženy, které jsou ekonomicky nezávislé 1 
rok po ukončení své účasti 

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 10 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- nárůst počtu žen v odvětvích MINT 1 
rok po ukončení své účasti

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 11 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- podíl zdravotně postižených účastníků 
na zaměstnanosti 1 rok od získání 
podpory 

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 12 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

podíl snížení počtu institucionální péče 
v porovnání s původním celkovým počtem 
na začátku referenčního období 

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 13 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- podíl osob do 18 let, které žijí 
v domácnosti dlouhodobě 
nezaměstnaných 

Or. en
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Pozměňovací návrh 345
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 14 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- podíl osob starších 54 let postižených 
vážným materiálním nedostatkem 

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – bod 3 – odrážka 15 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

snížení počtu případů diskriminace 
zaznamenaných určeným orgánem nebo 
orgány na podporu rovného zacházení se 
všemi osobami bez diskriminace v práci 
nebo zaměstnání a očekávané výsledky 
investiční priority v oblasti mimo práci a 
zaměstnání 

Or. en

Pozměňovací návrh 347
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
výročních zprávách o provádění, jak je 
uvedeno v čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 

Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
výročních zprávách o provádění, jak je 
uvedeno v čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 
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[…]. 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.

[…]. 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 s cílem ukázat dopad zásahů na 
muže a ženy. 

Or. es

Pozměňovací návrh 348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – písm. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
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.

Tyto údaje musí být poskytnuty ve 
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 mělo by z nich 
v závislosti na očekávaných výsledcích 
investiční priority vyplývat, zda osoby či 
účastníci jsou ve věku do 25 let, mezi 25 a 
54 lety a starší než 54 let*

Or. en


