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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) ESF by měl přispět ke strategii Evropa 
2020 tím, že více soustředí svou podporu 
na priority Evropské unie v oblasti 
zaměstnanosti, vzdělávání, sociálního 
začlenění, boje proti chudobě a zlepšování 
institucionální kapacity, přičemž na
splnění těchto cílů je třeba poskytnout 
přiměřené a dostatečné finanční 
prostředky. 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. Uvedené tematické 
zaměření však musí být pružné, aby 
umožňovalo přizpůsobit pomoc 
poskytovanou z ESF potřebám 
a specifickým rysům jednotlivých 
členských států a regionů. 

Or. es

Odůvodnění

ESF by měl přispět ke splnění strategie 2020 dosažením čtyř tematických cílů, které byly 
v rámci tohoto fondu vytčeny.
Tematické zaměření, které navrhuje Komise, musí však být natolik pružné, aby umožňovalo 
přizpůsobit pomoc poskytovanou z ESF specifickým potřebám jednotlivých členských států 
a regionů, a zaručit tak účinnější využití finančních prostředků.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinné a efektivní provádění činností 
podporovaných z ESF závisí na řádné 
správě věcí veřejných a na partnerství mezi 
všemi příslušnými územními 
a socioekonomickými činiteli, zejména 
sociálními partnery a nevládními 
organizacemi. Proto je nutné, aby členské 
státy podporovaly účast sociálních partnerů 
a nevládních organizací na provádění ESF.

Účinné a efektivní provádění činností 
podporovaných z ESF závisí na řádné 
správě věcí veřejných a na partnerství mezi 
všemi příslušnými územními 
a socioekonomickými činiteli, zejména 
místními a regionálními správními 
orgány, sociálními partnery a nevládními 
organizacemi. Proto je nutné, aby členské 
státy podporovaly účast místních 
a regionálních správních orgánů, tak i 
sociálních partnerů a nevládních organizací 
na přípravě a provádění ESF.

Or. es

Odůvodnění

Do přípravy a provádění ESF se musí zapojit také místní a regionální samosprávy.

Pozměňovací návrh 3

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 vytváření většího počtu 
pracovních míst, všestranně zlepšovat 
kvalitu pracovních míst, rozvíjet 
geografickou a profesní mobilitu 
pracovníků, usnadňovat jejich 
přizpůsobování se technologickým
změnám a vývoji na trhu práce, přispívat 
k vysoké úrovni vzdělávání a odborné 
přípravy, zaručit 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 
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posilování hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Základním principem veškeré 
činnosti ESF musí i nadále zůstat 
snižování sociálních nerovností a rozdílů 
v oblasti zaměstnanosti, a to na úrovni 
vnitrostátní, regionální i místní.

Or. es

Odůvodnění

Mezi cíle ESF musí patřit rovněž vytváření kvalitních pracovních míst a přizpůsobování se 
pracovníků technologickým změnám a vývoji na trhu práce. Zároveň musí ESF zaručit 
rovnost mužů a žen. 
Zvláštní význam má také uvedení výslovné zmínky o integrační úloze ESF a o snižování 
sociálních nerovností a rozdílů v oblasti zaměstnanosti jako základním principu veškeré 
činnosti tohoto fondu.

Pozměňovací návrh 4

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, 
především znevýhodněné skupiny, jako 
jsou nezaměstnaní, zejména pak 
dlouhodobě nezaměstnaní, mládež, ženy, 
migranti, ekonomicky aktivní senioři, lidé 
se zdravotním postižením, 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

Odůvodnění

V rámci ESF je nutné věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným skupinám, do nichž musí 
patřit nezaměstnaní, mládež, ženy a ekonomicky aktivní senioři.
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Pozměňovací návrh 5

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) aktivního, trvalého a dlouhodobého
začlenění mladých lidí, zejména těch, kteří 
nemají zaměstnání nebo vzdělání ani 
odborné znalosti, do trhu práce 

Or. es

Odůvodnění

ESF musí podpořit aktivní a dlouhodobé začlenění mladých lidí do trhu práce a věnovat 
přitom zvláštní pozornost mladým lidem, kteří nemají zaměstnání nebo vzdělání ani odborné 
znalosti.

Pozměňovací návrh 6

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) skutečné rovnosti žen a mužů a sladění 
pracovního, osobního a rodinného života; 

Or. es

Odůvodnění

ESF musí podpořit skutečnou rovnost mužů a žen a také sladění pracovního, osobního 
a rodinného života.

Pozměňovací návrh 7

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 trhu 
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práce, a to zaváděním aktivních 
i preventivních opatření, zejména 
v regionech, v nichž probíhá 
restrukturalizace podniků a odvětví, nebo 
v regionech, v nichž dochází k uzavírání 
či přemisťování podniků;

Or. es

Odůvodnění

ESF musí podpořit a stanovit jako svůj cíl také přizpůsobení pracovníků, podniků 
a podnikatelů technologickým změnám a změnám trhu práce. Toto opatření je zvláště důležité 
v regionech, v nichž probíhá restrukturalizace podniků a odvětví, nebo v regionech, v nichž 
dochází k uzavírání či přemisťování podniků.  

Pozměňovací návrh 8

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, a to 
prostřednictvím přeshraniční integrace 
trhů práce, uznávání profesních 
dovedností a kvalifikací a pomocí 
zintenzivnění činnosti sítě Eures;

Or. es

Odůvodnění

ESF musí podpořit zlepšení nadnárodní mobility pracovníků, a to prostřednictvím 
přeshraniční integrace trhů práce, uznávání profesních dovedností a kvalifikací a pomocí 
posílení činnosti sítě Eures.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do vzdělávání, dovedností a b) investice do vzdělávání, dovedností a 
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celoživotního učení prostřednictvím: celoživotního učení v takové podobě, která 
odpovídá potřebám a specifickým rysům 
zainteresovaných skupin, a to
prostřednictvím:

Or. es

Odůvodnění

ESF musí zajistit, aby pomoc, která je poskytována v oblasti vzdělávání, za účelem zlepšení 
odborných dovedností a v oblasti celoživotního vzdělávání, byla přizpůsobena potřebám 
a specifickým rysům zainteresovaných skupin, a zvýšit tak účinnost poskytnutých finančních 
prostředků.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b - bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) omezování předčasného ukončování
školní docházky a podpory rovného 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání;

i) prevence a omezování nedokončení
školní docházky a podpory rovného 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání;

Or. es

Odůvodnění

ESF musí podporou plynulého vzdělávacího procesu a znovuzačlenění do vzdělávacího 
systému zajistit prevenci a omezování případů nedokončení školní docházky, aby se zmenšila 
míra nezaměstnanosti mladých lidí a aby se zaručilo, že všichni občané a všechny občanky 
dokončí minimální povinné vzdělání..

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iii) zlepšování přístupu k celoživotnímu 
učení, zdokonalování dovedností a 
schopností pracovníků a přizpůsobení 
systémů vzdělávání a odborné přípravy 
potřebám trhu práce a jeho vývoji, a to 
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přípravy pro trh práce; posílením vzdělávání v oblasti podnikání 
a zaváděním opatření umožňujících 
propojit vzdělávání, odbornou přípravu
a přístup k zaměstnání, se zvláštním 
důrazem na vzdělávání mládeže, 
dlouhodobě nezaměstnaných a starších 
pracovníků, kteří by tak mohli nejen 
aktivně stárnout, ale i udržet si svá 
pracovní místa;

Or. es

Odůvodnění

ESF musí podpořit přizpůsobení systémů vzdělávání a odborné přípravy potřebám trhu práce, 
přičemž zvláštní důraz je třeba klást na propojení vzdělávání, odborné přípravy a přístupu 
k zaměstnání, a rovněž na potřeby určitých skupin, které jsou nejvíce znevýhodněny, 
například dlouhodobě nezaměstnaných, mládeže a starších pracovníků.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) aktivního začleňování; i) aktivního sociálního a pracovního
začleňování nejvíce znevýhodněných
skupin;

Or. es

Odůvodnění

ESF musí podpořit sociální a pracovní začleňování skupin, které jsou nejvíce znevýhodněny.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) integrace marginalizovaných 
společenství, jako jsou Romové;

ii) úplné sociální a pracovní integrace 
marginalizovaných společenství, jako jsou 
Romové;
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Or. es

Odůvodnění

Pomoc poskytovaná z ESF musí být zaměřena na sociální a pracovní integraci nejvíce 
znevýhodněných společenství.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii a) pracovní a sociální integrace 
migrujících pracovníků;

Or. es

Odůvodnění
Pomoc poskytovaná z ESF musí být zaměřena na sociální a pracovní integraci migrujících 
pracovníků.

Pozměňovací návrh 15

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

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 v členských státech 
s vysokou mírou nezaměstnanosti, v nichž 
je určena na zavádění opatření, která 
přispějí k vytváření pracovních míst 
posílením institucionálních kapacit 
a zlepšováním schopností správních 
orgánů a veřejných služeb.

Or. es
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Odůvodnění

V případě členských států s vysokou mírou nezaměstnanosti musí v rámci ESF existovat 
možnost poskytnout finanční prostředky na posílení institucionálních kapacit a na zlepšení 
schopností orgánů veřejné správy s cílem zavádět reformy a zlepšení v oblasti tvorby 
právních předpisů a řízení veřejných služeb, které by přispěly k vytváření pracovních míst.

Pozměňovací návrh 16

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

Or. es

Odůvodnění

Cílem této změny je dosáhnout určité pružnosti v rámci příspěvků poskytnutých na jednotlivé 
operační programy, a umožnit tak regionům, aby se více zaměřily na práci ve specifických 
oblastech, které jsou pro ně významnější.

Pozměňovací návrh 17

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

Or. es

Odůvodnění

Cílem této změny je dosáhnout určité pružnosti v rámci příspěvků poskytnutých na jednotlivé 
operační programy, a umožnit tak regionům, aby se více zaměřily na práci ve specifických 
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oblastech, které jsou pro ně významnější.

Pozměňovací návrh 18

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 50 % přídělů ESF 
pro každý operační program až na šest 
investičních priorit stanovených v čl. 3 
odst. 1.

Or. es

Odůvodnění

Cílem této změny je dosáhnout určité pružnosti v rámci příspěvků poskytnutých na jednotlivé 
operační programy, a umožnit tak regionům, aby se více zaměřily na práci ve specifických 
oblastech, které jsou pro ně významnější.

Pozměňovací návrh 19

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 
subjektů, 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 
technické pomoci podle článků 108 a 109 
nařízení (EU) č. […] a 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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Odůvodnění

ESF musí podpořit zapojení místních a regionálních subjektů, sociálních partnerů a ostatních 
zúčastněných stran, zejména nevládních organizací, do provádění operačních programů, a to 
jak zajištěním přístupu ke globálním grantům, tak prostřednictvím technické pomoci.

Pozměňovací návrh 20

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 přípravě, provádění, 
monitorování a hodnocení programů
podporovaných ESF, jak je uvedeno 
v článku 5 nařízení (EU) č. […], musí 
řídící orgány operačního programu zajistit, 
aby byly prostředky ESF přiděleny 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. es

Odůvodnění

Podpora účasti sociálních partnerů na činnostech podporovaných ESF nesmí být omezena 
pouze na nejchudší regiony nebo na regiony spadající do působnosti Fondu soudržnosti, ale 
musí se týkat všech členských států a regionů EU.

Pozměňovací návrh 21

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 

3. Aby se podpořila přiměřená účast 
nevládních organizací na přípravě, 
provádění, monitorování a hodnocení 
programů podporovaných ESF a jejich 
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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.

přístup k nim podle článku 5 nařízení 
(EU) č. […], zejména v oblastech 
sociálního začleňování, rovnosti žen a 
mužů a rovných příležitostí, musí řídící 
orgány operačního programu zajistit, aby 
byly zdroje ESF přiděleny ona činnosti 
spočívající ve vytváření kapacit pro 
nevládní organizace

Or. es

Odůvodnění

Podpora účasti nevládních organizací na činnostech podporovaných ESF nesmí být omezena 
pouze na nejchudší regiony nebo na regiony spadající do působnosti Fondu soudržnosti, ale 
musí se týkat všech členských států a regionů EU.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aby se zvláště v málo osídlených 
a venkovských oblastech podpořila 
přiměřená účast malých místních 
subjektů na přípravě, provádění, 
monitorování a hodnocení programů 
podporovaných ESF podle článku 5 
nařízení (EU) č. […], musí řídící orgány 
operačního programu zajistit, aby byla ze 
zdrojů ESF přidělena odpovídající částka 
na činnosti spočívající ve vytváření 
kapacit pro malé místní subjekty.

Or. es

Odůvodnění

ESF musí zejména v málo osídlených a venkovských oblastech podpořit účast malých místních 
subjektů na přípravě, provádění, monitorování a hodnocení programů podporovaných ESF. 
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy a Komise musí podporovat 
rovnost žen a mužů prostřednictvím 
zohledňování rovnosti pohlaví podle 
článku 7 nařízení (EU) č. […] a zvláštních 
cílených opatření uvedených v čl. 3 odst. 1 
písm. a) bodě iv), zejména za účelem
zvýšení skutečné a dlouhodobé 
zaměstnanosti žen a začlenění žen do trhu 
práce, zvláště po mateřské dovolené 
a poté, co přestanou pečovat o závislé 
osoby, za účelem snížení segregace podle 
pohlaví na trhu práce a rozdílů v platech 
žen a mužů, boje proti genderovým 
stereotypům v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy a s cílem zajistit sladění 
pracovního, osobního a rodinného života 
mužů i žen, se zvláštním přihlédnutím 
k potřebám mužů a žen pečujících 
o závislé osoby, mimo jiné i podporou 
zřizování zařízení pro péči o děti na 
pracovištích. 

Or. es

Odůvodnění

ESF musí podpořit skutečnou a dlouhodobou účast žen v pracovní oblasti, a to zavedením 
opatření zaměřených na podporu začlenění žen do trhu práce, zvláště po mateřské dovolené 
a poté, co přestanou pečovat o závislé osoby, a na sladění pracovního, osobního a rodinného 
života. Kromě toho musí být věnována zvláštní pozornost snižování mzdových rozdílů mezi 
muži a ženami.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise musí podporovat Členské státy a Komise musí podporovat 
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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.

boj proti diskriminaci a respektování 
odlišností, 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 
diskriminované osoby, zejména ty, jež čelí
několika druhům diskriminace, a 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.

Or. es

Odůvodnění

ESF musí podpořit činnosti zaměřené nejen na prosazování rovných příležitostí, ale i na boj 
proti diskriminaci a na respektování odlišností. Dále je zvláštní pozornost třeba věnovat 
skupinám osob, které čelí několika druhům diskriminace. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy musí ve spolupráci se 
svými místními či regionálními partnery 
a za účasti všech zainteresovaných 
subjektů určit témata pro sociální inovace, 
která odpovídají konkrétním potřebám 
v jejich operačních programech, jakož 
i zvláštním potřebám jednotlivých 
regionů.

Or. es
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Odůvodnění

Výběru témat pro sociální inovace se musí účastnit také místní a regionální orgány a všechny 
zainteresované subjekty. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise musí usnadnit vytváření kapacit 
pro sociální inovace, zejména podporou 
vzájemného učení, zřizováním sítí a 
šířením osvědčených postupů a 
metodologií.

3. Komise musí usnadnit vytváření kapacit 
pro sociální inovace, zejména podporou 
vzájemného učení, zřizováním sítí a 
šířením osvědčených postupů a 
metodologií. Kromě toho musí zajistit 
soudržnost a doplňkovost mezi opatřeními 
ESF zaměřenými na sociální inovace 
a opatřeními zaváděnými v rámci 
programu Evropské unie pro sociální 
změny a inovace.

Or. es

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno zlepšení kapacit pro sociální inovace a rovněž účinné využití finančních 
prostředků, musí být zaručena soudržnost a doplňkovost mezi opatřeními ESF a opatřeními 
zaváděnými v rámci programu Evropské unie pro sociální změny a inovace.

Pozměňovací návrh 27

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 
uvedeného v příloze II tohoto nařízení, 
aniž se tím vylučují další témata, která 
mohou být považována za podnětná.

Or. es
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Odůvodnění

Je žádoucí, aby bylo dosaženo co nejvyšší shody, pokud jde o znění seznamu témat 
nadnárodní spolupráce, a co nejvyšší soudržnosti mezi zvolenými nadnárodními tématy 
a tematickými cíli jednotlivých operačních programů.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Za účelem zajištění co největší 
účinnosti pomoci z ESF budou v rámci 
operačních programů případně 
zohledněny nejvíce znevýhodněné regiony 
a oblasti podle článků 174 a 349 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, například 
nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony, ostrovní, horské a přeshraniční 
regiony, stejně jako znevýhodněné 
městské oblasti, upadající venkovské 
oblasti a oblasti zvláště zasažené 
přemisťováním podniků. 

Or. es

Odůvodnění

V souladu s články 349 a 174 Smlouvy o fungování Evropské unie musí ESF věnovat zvláštní 
pozornost regionům a oblastem, které jsou nejvíce znevýhodněny. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

s životním prostředím, které jsou uvedeny 
ve smlouvě o partnerství.

Or. es

Odůvodnění

Při zohlednění územních zvláštností nelze zapomenout na venkovské oblasti a oblasti s nižší 
hustotou osídlení. Na druhou stranu by však měla být pro územní rozvoj stanovena minimální 
výše 5 %, jak je navrhováno v článku 7 nařízení o EFRR.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. es

Odůvodnění

Při zohlednění územních zvláštností nelze zapomenout na venkovské oblasti. Na druhou 
stranu by však měla být pro územní rozvoj stanovena minimální výše 5 %, jak je navrhováno 
v článku 7 nařízení o EFRR.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

jsou programy sdílení rizika, kapitálové a 
dluhové nástroje, záruční fondy, podílové 
fondy, úvěrové fondy nebo mikroúvěry.

Or. es

Odůvodnění

Měla by být stanovena možnost podpory činností a politik také prostřednictvím mikroúvěrů.


