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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský sociální fond plus, který je součástí rozpočtu EU na období let 2021–2027, bude 
hlavním finančním nástrojem k posílení sociálního rozměru Evropy, neboť bude sloužit k 
zavádění zásad Evropského pilíře sociálních práv do praxe. 
Nařízení o ESF+ vytváří přímou vazbu mezi cíli fondu ESF+ a třemi kapitolami pilíře: 1) 
rovné příležitosti a přístup na pracovní trh (včetně kvalitních a inkluzivních systémů 
vzdělávání a odborné přípravy), 2) spravedlivé pracovní podmínky a 3) sociální zabezpečení a 
začlenění do společnosti.

ESF+ bude i nadále hlavním nástrojem EU pro investování do reforem politik a systémů, 
jejichž cílem je posílení dovedností a úrovně vzdělání lidí, včetně digitálních dovedností, 
které by je připravily na podmínky měnícího se pracovní trh. 
Zpravodajka by ráda zdůraznila význam, který má vzdělávání dětí v raném věku, neboť se 
jedná o účinnou investici do celoživotního vzdělávání, která již v raném věku řeší nerovnosti. 
Zpravodajka by také ráda poukázala na stávající genderovou mezeru v digitálních 
dovednostech a navrhuje, aby se tento problém v oborech IKT a STEM řešil tím, že se bude 
podporovat rekvalifikace žen a dívek a vzdělávání v oblasti IKT odpovídající věku v prvních 
etapách školního vzdělávání, aby se dívky motivovaly k rozvoji zájmu o digitální oblasti  a 
jejich talentu.

ESF+ bude podporovat opatření Unie v oblasti zdraví, neboť přispěje k modernizaci 
zdravotních systémů v členských státech. 
Zpravodajka by v této souvislosti ráda upozornila na důležitost znovuzačleňování osob, které 
prodělaly vážnou dlouhodobou nemoc, na pracovní trh, přičemž je nutné patřičně zohledňovat 
genderové aspekty.

Situace žen na pracovním trhu zůstává i nadále problematická – průměrná míra zaměstnanosti 
žen v EU činí 64 %, zatímco u mužů to je 76 %. Je prokázáno, že hlavní důvod neaktivity žen 
na trhu práce souvisí s nedostatkem možností, jak účinně skloubit pracovní život s rodinnými 
povinnostmi.1

S cílem aktivně podpořit zaměstnanost, bojovat proti rozdílům v zaměstnanosti žen a mužů a 
zvýšit zaměstnanost žen se zpravodajka obzvláště zaměřuje na význam politik pro sladění 
pracovního a osobního života a dalšího rozvoje pečovatelské infrastruktury na úrovni 
členských států, včetně dlouhodobé péče o starší osoby a péče o osoby se zdravotním 
postižením.

Existují také značné rozdíly mezi muži a ženami, pokud jde o poměr mladých lidí, kteří 
nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. V roce 2017 více než 
pětina (21, 5%)   mladých žen (ve věku 20-34 let) v EU-28 nebyla zaměstnána  ani se 
neúčastnila vzdělávání nebo odborné přípravy, přičemž v odpovídající věkové skupině 
mladých mužů byl tento podíl o 8,5 % nižší a činil 13 %.2

Existuje celá řada faktorů, které mohou tento rozdíl mezi ženami a muž vysvětlit, mimo jiné:

                                               
1 Údaje z GŘ JUST
2 Eurostat.
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- společenské konvence nebo tlaky, které kladou větší důraz na úlohu žen v rámci rodin a na 
úlohu mužů v pracovním prostředí.
- kariérní poradenství, které může přispívat k posílení genderové segregace a směřovat ženy 
do poměrně úzkého výběru povolání.
- otázky spojené s pracovním trhem, např.: zaměstnavatelé dávají při náboru zaměstnanců 
přednost mladým mužům před mladými ženami; mladé ženy po porodu čelí problémům s 
asimilací po návratu do pracovního prostředí; existuje větší pravděpodobnost, že mladé ženy 
budou mít práci s nižším platem nebo nejisté zaměstnání.

Rozdíly mezi ženami a muži se v jednotlivých členských státech výrazně liší.

Zpravodajka si přeje, aby této situaci byla věnována mimořádná pozornost, a naléhavě žádá 
členské státy, aby přijaly cílená opatření a provedly strukturální reformy, které by tento 
problém řešily a současně by zohlednily jeho specifické genderové aspekty.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie,

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění – 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Podle článku 3 SEU usiluje Unie 
při vytváření vnitřního trhu o vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní 
hospodářství směřující k plné 
zaměstnanosti a společenskému pokroku;
podporuje rovnost žen a mužů, 
mezigenerační solidaritu a ochranu práv 
dítěte; a bojuje proti sociálnímu vyloučení 
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a diskriminaci. V souladu s článkem 9 
SFEU má Unie při vymezování a 
provádění svých politik a činností přihlížet 
k požadavkům spojeným mimo jiné s 
podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti sociálnímu vyloučení a 
podporou vysoké úrovně všeobecného a 
odborného vzdělávání a ochrany lidského 
zdraví.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Komise ve svém sdělení o 
evropském pilíři sociálních práv 
(COM(2016)0127, příloha I) ze dne 8. 
března 2016 rovněž uvedla, že evropské 
pracovní trhy jsou z hlediska genderu 
segregovány a že ženy jsou, pokud jde o 
zaměstnanost, stále nedostatečně 
zastoupeny, avšak jsou nadměrně 
zaměstnávány na částečný úvazek a v 
odvětvích s nízkými příjmy a dostávají 
nižší hodinovou mzdu i při vykonávání 
rovnocenné práce, ačkoli již předčí muže v 
dosaženém vzdělání. Evropský pilíř 
sociálních práv stanoví povinnosti 
členských států v oblasti rovných 
příležitostí, sociální ochrany, sociálního 
začlenění a důstojných pracovních 
podmínek na trhu práce. ESF+ by se měl 
zaměřit na boj proti genderové segregaci 
ve vzdělávání, odborné přípravě a 
následně v zaměstnání. Genderová 
segregace je jevem, který je hluboce 
zakořeněný v systémech vzdělávání a v 
oblasti povolání v celé EU. Projevuje se 
různými vzorci účasti žen a mužů na trhu 
práce, ve veřejném i politickém životě, 
neplacené práci a péči v domácnosti a ve 
volbě vzdělání mladých žen a mužů. Tímto 
pojmem se obecně označuje soustředění 
jednoho pohlaví v některých oborech 
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vzdělávání nebo povolání, což omezuje 
životní volby, možnosti vzdělávání a 
zaměstnání, vede k nerovnému 
odměňování, dále posiluje genderové 
stereotypy a omezuje přístup k určitým 
pracovním místům, přičemž současně 
zachovává nerovné mocenské vztahy mezi 
pohlavími ve veřejné i soukromé sféře. 
Genderová segregace má negativní dopad 
především příležitosti žen, ale také mužů 
na pracovním trhu. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určování priorit reforem jednotlivých států 
a sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Členské státy vypracovávají na 
podporu uvedených priorit reforem své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie. Uvedené strategie by měly být 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
prioritní projekty pro investice, jež mají 
být podpořeny vnitrostátními finančními 
prostředky a/nebo prostředky Unie. Měly 
by rovněž sloužit k využívání finančních 
prostředků Unie soudržným způsobem a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, která bude poskytnuta zejména 
z programů podporovaných Unií v rámci 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Fondu soudržnosti, Evropského sociálního 
fondu plus, Evropského námořního 
a rybářského fondu a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a, 
v příslušných případech, evropské funkce 
investiční stabilizace a fondu InvestEU.

(2) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určování priorit reforem jednotlivých států 
a sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Členské státy vypracovávají na 
podporu uvedených priorit reforem své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie. Tyto strategie by měly být 
rozvíjeny v rámci partnerství mezi 
celostátními, regionálními a místními 
orgány, měly by zahrnovat hledisko 
rovnosti žen a mužů a měly by být 
představeny společně s každoročními 
vnitrostátními programy reforem jako 
způsob navržení a koordinování 
prioritních investičních projektů, jež mají 
být podporovány vnitrostátním 
financováním, příp. financováním z 
prostředků Unie. Měly by rovněž sloužit k 
využívání finančních prostředků Unie 
soudržným způsobem a k maximalizaci 
přidané hodnoty finanční podpory, která 
bude poskytnuta zejména z programů 
podporovaných Unií v rámci Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Fondu 
soudržnosti, Evropského sociálního fondu 
plus, Evropského námořního a rybářského 
fondu a Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova a, v příslušných 
případech, evropské funkce investiční 
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stabilizace a fondu InvestEU.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vyjadřuje politování nad výrazným 
snížením financování hospodářské 
a sociální soudržnosti v rámci 
nadcházejícího VFR na období 2021–
2027, které možná dosáhne až 45 %, a 
nad přesunutím těchto prostředků na jiné 
priority, zejména do odvětví armády a 
bezpečnostní oblasti; připomíná, že 
opakované škrty v oblasti financování 
soudržnosti se podílí na prohlubování 
rozdílů a nerovnosti v EU, což ohrožuje 
opatření v sociální oblasti a zejména 
zhoršuje chudobu, což ve větší míře 
postihuje ženy; požaduje, aby bylo 
navýšeno financování soudržnosti 
a související financování, včetně ESF+;

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Dne 20. června 2017 schválila Rada 
reakci Unie na „Agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj do roku 2030“ –
udržitelnou budoucnost Evropy. Rada 
zdůraznila význam dosažení udržitelného 
rozvoje ve všech třech směrech 
(ekonomický, sociální a environmentální) 
vyváženým a integrovaným způsobem. Je 
nezbytné, aby byl udržitelný rozvoj 
začleněn do všech oblastí vnitřní i vnější 
politiky Unie a aby Unie byla ambiciózní v 
politikách, které používá při řešení 
globálních výzev. Rada uvítala sdělení 
Komise nazvané „Další kroky k udržitelné 

(4) Dne 20. června 2017 schválila Rada 
reakci Unie na „Agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj do roku 2030“ –
udržitelnou budoucnost Evropy. Rada 
zdůraznila význam dosažení udržitelného 
rozvoje ve všech třech směrech 
(ekonomický, sociální a environmentální) 
vyváženým a integrovaným způsobem. Je 
nezbytné, aby byl udržitelný rozvoj 
začleněn do všech oblastí vnitřní i vnější 
politiky Unie a aby Unie byla ambiciózní v 
politikách, které používá při řešení 
globálních výzev. Rada uvítala sdělení 
Komise nazvané „Další kroky k udržitelné 
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evropské budoucnosti“ ze dne 22. listopadu 
2016 jako první krok k začlenění cílů 
udržitelného rozvoje a používání 
udržitelného rozvoje jako nejdůležitější 
zásady pro všechny politiky Unie, a to 
rovněž prostřednictvím jejích finančních 
nástrojů.

evropské budoucnosti“ ze dne 22. listopadu 
2016 jako první krok k začlenění cílů 
udržitelného rozvoje a používání 
udržitelného rozvoje jako nejdůležitější 
zásady pro všechny politiky Unie, a to 
rovněž prostřednictvím jejích finančních 
nástrojů. ESF+ by měl zvláště přispět k 
realizaci cílů udržitelného rozvoje tím, že 
sníží relativní chudobu na polovinu a 
odstraní extrémní formy chudoby (cíl 1); 
ke zdraví a kvalitnímu životu (cíl č. 3), ke 
kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání (cíl 
č. 4), prosazování rovnosti žen a mužů (cíl 
č. 5), podpoře setrvalého, inkluzivního a 
udržitelného ekonomického růstu, plné a 
produktivní zaměstnanosti a důstojných 
pracovních míst pro všechny (cíl č. 8) a ke 
snížení nerovností (cíl č. 10), které mají 
negativní dopad zejména na ženy.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Unie se potýká se strukturálními 
problémy vyplývajícími z hospodářské 
globalizace, řízení migračních toků a 
nárůstu bezpečnostních hrozeb, z přechodu 
na čistou energii, technologických změn a
stárnutí pracovní síly a se stále častějšími 
nedostatky, které se týkají dovedností a 
pracovní síly v některých odvětvích a 
regionech, zejména v případě malých a 
středních podniků. S přihlédnutím k 
měnícím se skutečnostem ve světě práce by 
Unie měla být připravena na současné a 
budoucí výzvy investováním do 
příslušných dovedností, intenzivnějším 
začleňováním růstu a zlepšováním 
zaměstnanosti a sociálních politik včetně 
pracovní mobility.

(5) Unie se potýká se strukturálními 
problémy vyplývajícími z hospodářské 
globalizace, řízení migračních toků a 
nárůstu bezpečnostních hrozeb, z přechodu 
na čistou energii, technologických změn, 
nevyváženého rozdělení pečovatelských 
povinností, demografických výzev, stárnutí 
pracovní síly a se stále častějšími 
nedostatky, které se týkají dovedností a 
pracovní síly v některých odvětvích a 
regionech, zejména v případě malých a 
středních podniků v některých odvětvích a 
regionech a z nedostatečných pracovních 
příležitostí v jiných; s přihlédnutím k 
měnícím se skutečnostem ve světě práce by 
Unie měla být připravena na současné a 
budoucí výzvy investováním do 
příslušných dovedností, kvality a 
inkluzivního vzdělávání a celoživotního 
učení intenzivnějším inkluzivním 
charakterem růstu a pracovních trhů a 
zlepšováním zaměstnanosti, podnikání žen
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a sociálních politik včetně pracovní 
mobility, a bojem proti nerovnostem mezi 
muži a ženami, mimo jiné pokud jde o 
přístup k zaměstnání a mateřskou 
dovolenou;

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k širší oblasti působnosti 
ESF+ je vhodné počítat s tím, že cíle, 
kterými jsou zvýšení účinnosti trhů práce, 
podpora přístupu ke kvalitnímu 
zaměstnání, zlepšení přístupu 
ke vzdělávání a odborné přípravě a zvýšení 
jejich kvality, jakož i podpora sociálního 
začleňování a zdraví a snižování chudoby, 
jsou prováděny nejen v rámci sdíleného 
řízení, ale také v rámci přímého 
a nepřímého řízení v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví v případě opatření vyžadovaných 
na úrovni Unie.

(10) Vzhledem k širší oblasti působnosti
fondu ESF+ je vhodné počítat s tím, že
cíle, kterými jsou zvýšení účinnosti 
inkluzivních  trhů práce respektujících 
rovnost žen a mužů, podpora přístupu ke
kvalitnímu zaměstnání s lepšími platy a 
smlouvami na dobu neurčitou, zlepšení 
přístupu ke vzdělávání, odborné přípravě a 
péči a zvýšení jejich kvality, jakož i 
podpora sociálního začleňování a zdraví a
vymýcení chudoby, jsou dosahovány nejen 
v rámci sdíleného řízení, ale také v rámci 
přímého a nepřímého řízení v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví v případě opatření vyžadovaných na
úrovni Unie.

Odůvodnění

Lepší platy, ochrana pracovních míst, regulace práce a bezpečnější pracovní podmínky jsou 
základními podmínkami posílení hospodářského postavení žen, zmírnění nejistoty 
a zranitelnosti, která postihuje zejména ženy.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) ESF+ by se měl zaměřit na podporu 
zaměstnanosti prostřednictvím aktivních 
zásahů umožňujících (opětovnou) integraci 

(13) ESF+ by se měl zaměřit na podporu 
zaměstnanosti prostřednictvím aktivních 
zásahů umožňujících (opětovnou) integraci 



PE627.761v03-00 10/36 AD\1169076CS.docx

CS

na trh práce, zejména pro mladé lidi, 
dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní 
osoby, jakož i podporou samostatně 
výdělečné činnosti a sociální ekonomiky. 
ESF+ by se měl zaměřit na zlepšení 
fungování trhů práce tak, že bude 
podporovat modernizaci institucí trhu 
práce, jako jsou veřejné služby 
zaměstnanosti, aby se zlepšila jejich 
schopnost poskytovat intenzivnější cílené 
poradenství a vedení při hledání 
zaměstnání a během přechodu do 
zaměstnaneckého poměru a aby se zlepšila
mobilita pracovníků. ESF+ by měl 
podporovat účast žen na trhu práce pomocí 
opatření, jejichž cílem je mimo jiné zajistit 
lepší rovnováhu mezi pracovním a 
osobním životem a zajistit přístup k péči o 
děti. ESF+ by měl rovněž usilovat o 
zajištění zdravého a vhodně 
přizpůsobeného pracovního prostředí, aby 
bylo možné reagovat na zdravotní rizika 
související s měnícími se formami pracovní 
náplně a potřebami stárnoucí pracovní síly.

na trh práce, zejména pro mladé lidi, osoby 
se zdravotním postižením a osoby 
s chronickým onemocněním, osoby, které 
prodělaly dlouhodobou nemoc (např. 
rakovinu), dlouhodobě nezaměstnané, 
ekonomicky neaktivní osoby, příslušníky 
marginalizovaných komunit, jakož i 
osoby, jež jsou vystaveny mnohočetné 
diskriminaci, podporou samostatně 
výdělečné činnosti a sociální ekonomiky. 
Fond ESF+ by se měl zaměřit na zlepšení 
fungování trhů práce tak, že bude 
podporovat modernizaci a flexibilitu ve 
vztahu k různým cílovým skupinám 
institucí trhu práce, jako jsou veřejné 
služby zaměstnanosti, aby se zlepšila jejich 
schopnost poskytovat intenzivnější cílené a 
individuální poradenství a vedení při 
hledání zaměstnání a během přechodu do 
zaměstnaneckého poměru a aby se 
usnadnila mobilita pracovníků. ESF+ by 
měl podporovat účast žen na trhu práce a 
udržitelném vysoce kvalitním zaměstnání 
a podnikání žen, se zvláštním důrazem na 
svobodné matky,  pomocí opatření, jejichž 
cílem je mimo jiné zajistit respektování 
zásady stejné odměny za stejnou práci pro 
muže a ženy. ESF+  by měl usilovat o 
lepší rovnováhu mezi prací a osobním 
životem a přístup k cenově dostupné péči o 
děti a péči zahrnující celý životní cyklus 
pro pracující rodiče a pečovatele s cílem 
usnadnit jejich účast na kvalitním 
zaměstnání, a tím bojovat proti chudobě 
mezi pracovníky, na nichž spočívá 
odpovědnost za péči. ESF+ by měl rovněž 
usilovat o zajištění zdravých, bezpečných 
on-line či fyzických pracovišť 
zabezpečených proti obtěžování a násilí a 
vhodně přizpůsobeného pracovního 
prostředí, aby bylo možné reagovat na 
zdravotní rizika související s měnícími se 
formami pracovní náplně a potřebami 
stárnoucí pracovní síly.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Při řízení svých rozpočtů by měly 
být členské státy připraveny vyčlenit 
financování na účinná opatření na boj 
proti všem formám nerovností, včetně 
genderových, provést hodnocení svých 
operačních programů a případně navýšit 
prostředky. Přiměřené financování 
opatření na boj proti genderovým 
nerovnostem má zásadní význam pro 
provádění politik rovných příležitostí.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) ESF+ by měl poskytovat podporu 
ke zvyšování kvality, účinnosti a 
relevantnosti systémů vzdělávání a 
odborné přípravy na trhu práce, aby bylo 
usnadněno získávání klíčových 
kompetencí, zejména pokud jde o digitální 
dovednosti, které každý jednotlivec 
potřebuje k osobnímu naplnění a rozvoji, 
získání zaměstnání, sociálnímu 
začleňování a aktivnímu občanství. ESF+ 
by měl přispívat k pokroku v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy a při 
přechodu do zaměstnaneckého poměru, 
měl by podporovat celoživotní učení a 
zaměstnatelnost a pozitivně ovlivňovat 
konkurenceschopnost a společenské a 
ekonomické inovace tím, že bude 
napomáhat rozšiřitelným a udržitelným 
iniciativám v těchto oblastech. Toho by 
bylo možné dosáhnout například pomocí 
výuky na pracovišti a učňovského 
vzdělávání, celoživotního poradenství, 
předvídání potřeb v oblasti dovedností ve 
spolupráci s příslušným odvětvím, 
aktualizovaných školicích materiálů, 
předvídání potřeb, pokud jde o absolventy, 

(14) ESF+ by měl poskytovat podporu 
ke zvyšování kvality, dostupnosti a 
nediskriminační povahy systémů 
vzdělávání a odborné přípravy, aby bylo 
usnadněno získávání klíčových 
kompetencí, zejména pokud jde o digitální 
dovednosti, které každý jednotlivec 
potřebuje k osobnímu naplnění a rozvoji, 
získání zaměstnání, sociálnímu 
začleňování a aktivnímu občanství. ESF+ 
by měl přispívat k pokroku v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy a při 
přechodu do zaměstnaneckého poměru, 
měl by podporovat celoživotní učení a 
zaměstnatelnost a pozitivně ovlivňovat 
sociální soudržnost, snižování míry 
horizontální a vertikální segregace a 
společenské a ekonomické inovace tím, že 
bude napomáhat rozšiřitelným a 
udržitelným iniciativám v těchto oblastech. 
Toho by bylo možné dosáhnout například 
pomocí vysoce kvalitní výuky na pracovišti 
a učňovského vzdělávání, celoživotního 
poradenství, předvídání potřeb v oblasti 
dovedností ve spolupráci s příslušným 
odvětvím, aktualizovaných školicích 
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a sledování jejich uplatnění, vzdělávání
pedagogů, validace výsledků vzdělávání a 
uznávání kvalifikací.

materiálů, předvídání potřeb, pokud jde o 
absolventy, vzdělávání pedagogů, podpory 
informálního a neformálního vzdělávání, 
validace výsledků vzdělávání a uznávání 
kvalifikací a získaných kompetencí.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podpora prostřednictvím fondu 
ESF+ by měla být využita k propagaci 
rovného přístupu pro všechny, zejména pro 
znevýhodněné skupiny, ke kvalitnímu 
nesegregovanému a inkluzivnímu 
vzdělávání a odborné přípravě, od 
vzdělávání a péče v raném dětství, přes 
všeobecné a odborné vzdělávání a přípravu 
až po terciární úroveň a rovněž ke 
vzdělávání a učení dospělých, čímž se 
podpoří propustnost mezi odvětvími 
vzdělávání a odborné přípravy, předejde se 
předčasným odchodům ze vzdělávání, 
zlepší se zdravotní gramotnost, posílí se 
vazba mezi neformálním a informálním 
učením a usnadní se vzdělávací mobilita 
pro všechny. V tomto kontextu by se měla 
podporovat součinnost s programem 
Erasmus, s cílem zejména usnadnit účast 
znevýhodněných studentů na vzdělávací 
mobilitě.

(15) Podpora prostřednictvím fondu 
ESF+ by měla být při patřičném 
zohlednění genderového hlediska využita 
k propagaci rovného přístupu pro všechny, 
zejména pro znevýhodněné skupiny, ke 
kvalitnímu nesegregovanému a 
inkluzivnímu vzdělávání a odborné 
přípravě, od vzdělávání a péče v raném 
dětství, přes všeobecné a odborné 
vzdělávání a přípravu až po terciární 
úroveň a rovněž ke vzdělávání a učení 
dospělých, čímž se podpoří propustnost 
mezi odvětvími vzdělávání a odborné 
přípravy, předejde se předčasným 
odchodům ze vzdělávání, zlepší se 
zdravotní gramotnost, posílí se vazba mezi 
neformálním a informálním učením a 
usnadní se vzdělávací mobilita pro 
všechny. V tomto kontextu by se měla 
podporovat součinnost s programem 
Erasmus, s cílem zejména usnadnit účast 
znevýhodněných studentů na vzdělávací 
mobilitě.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Komise a členské státy zajistí, aby 
rovnost žen a mužů a začlenění hlediska 
rovnosti žen a mužů byly závaznou 
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zásadou ve všech fázích plánování 
operačních programů, od stanovování 
jejich priorit až po jejich provádění, 
monitorování a hodnocení, a aby byly 
podporovány klíčové akce pro začleňování 
genderového hlediska.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Součinnost s Azylovým a 
migračním fondem by měla zajistit, aby 
ESF+  mohl zachovat a rozšířit rovný 
přístup ke kvalitnímu, nesegregovanému a 
inkluzivnímu vzdělávání a odborné 
přípravě, jakož i sociální začlenění, 
začlenění na trh práce a přístup ke 
zdravotní péči pro státní příslušníky 
třetích zemí, se zvláštním ohledem na 
potřeby žen a dětí.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V souladu s agendou dovedností 
pro Evropu by ESF+ měl podporovat 
flexibilní příležitosti pro zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikaci pro všechny, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti a 
klíčové základní technologie, s cílem 
poskytnout lidem dovednosti, které jsou 
přizpůsobené digitalizaci, technologickým 
změnám, inovacím a sociálním a 
ekonomickým změnám, usnadňují kariérní 
změny a mobilitu a podporují zejména 
dospělé osoby s nízkou a/nebo špatnou 
kvalifikací.

(16) V souladu s agendou dovedností 
pro Evropu by ESF+ měl podporovat 
flexibilní příležitosti pro zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikaci pro všechny, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti a 
klíčové základní technologie, s cílem 
poskytnout lidem dovednosti, které jsou 
přizpůsobené digitalizaci, technologickým 
změnám, inovacím a sociálním a 
ekonomickým změnám, usnadňují kariérní 
změny a mobilitu a podporují zejména 
dospělé osoby s nízkou a/nebo špatnou 
kvalifikací, a současně řešit rozdíly v 
zaměstnanosti mužů a žen oborech IKT a 
odvětvích STEM tím, že se bude 
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podporovat doplnění odborného vzdělání 
a rekvalifikace žen a dívek a poskytovat 
cílená podpora na zvýšení počtu žen v 
předmětech STEM a odvětví 
informačních a komunikačních 
technologií se zvláštním cílem zvýšit 
zapojení žen v oblasti IKT a v digitálním 
sektoru.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) ESF+ by měl podporovat úsilí 
členských států bojovat proti chudobě s 
cílem překonat znevýhodnění mezi 
generacemi a podporovat sociální 
začleňování tak, že zajistí rovné příležitosti 
pro všechny, bude bojovat proti 
diskriminaci a nerovnostem v oblasti 
zdraví. Je tedy nutné mobilizovat řadu 
politik zaměřených na nejvíce 
znevýhodněné osoby bez ohledu na jejich 
věk, včetně dětí, marginalizovaných 
komunit, jako jsou Romové, a chudých 
pracujících. ESF+ by měl podporovat 
aktivní začleňování osob, které jsou daleko 
od trhu práce, s cílem zajistit jejich 
socioekonomickou integraci. ESF+ by měl 
být rovněž využíván k posílení včasného a 
rovného přístupu k cenově dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám, 
jako je zdravotní a dlouhodobá péče, 
zejména péče poskytovaná na úrovni rodin 
a komunit. ESF+ by měl přispět k 
modernizaci systémů sociální ochrany, a to 
zejména s cílem podpořit jejich 
přístupnost.

(18) ESF+ by měl podporovat úsilí 
členských států bojovat proti chudobě s 
cílem překonat znevýhodnění mezi 
generacemi a podporovat sociální 
začleňování tak, že zajistí rovné příležitosti 
pro všechny, bude bojovat proti 
diskriminaci a nerovnostem v oblasti 
zdraví, včetně bezdomovectví, přičemž 
bude zvláštní důraz klást na boj proti 
feminizaci chudoby. Je tedy nutné 
mobilizovat řadu politik zaměřených na 
nejvíce znevýhodněné osoby bez ohledu na 
jejich věk, pohlaví a zeměpisnou polohu, 
včetně dětí, žen ve venkovských oblastech, 
marginalizovaných komunit, jako jsou 
Romové, osob se zdravotním postižením,
chudých pracujících a dalších osob 
čelících mnohočetné diskriminaci. ESF+ 
by měl podporovat aktivní začleňování 
osob, které jsou daleko od trhu práce, s 
cílem zajistit jejich socioekonomickou 
integraci. ESF+ by měl být rovněž 
využíván k posílení včasného a rovného 
přístupu k cenově dostupným, udržitelným 
a vysoce kvalitním službám, jako je 
zdravotní péče, péče o děti a vzdělávání 
dětí v raném věku a dlouhodobá péče, 
zejména služby péče poskytované na 
úrovni rodin a komunit. ESF+ by měl 
přispět k modernizaci systémů sociální 
ochrany, a to zejména s cílem podpořit 
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jejich přístupnost.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) ESF+ by se měl zaměřit na řešení 
chudoby starších žen v celé EU, vzhledem 
ke skutečnosti, že rozdíl ve výši důchodů 
žen a mužů ve výši 40 % představuje 
naléhavé riziko zhoršení úrovně chudoby 
starších žen, zejména žen, které žijí bez 
partnera, čímž naváže na závazky přijaté v 
roce 2015 v závěrech Rady nazvaných 
rovné příležitosti pro ženy a muže z 
hlediska příjmů: odstranění rozdílu ve 
výši důchodů žen a mužů.1a Chudobu mezi 
staršími ženami také zhoršují rostoucí 
úhrady zdravotní péče a léků na vlastní 
náklady, které hradí především starší 
pacienti, zejména ženy, které tráví větší 
část svého života ve špatném zdravotním 
stavu než muži, většinou kvůli delší 
střední délce života.

_________________

1a

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9302-2015-INIT/en/pdf. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Všechny členské státy ratifikovaly 
Úmluvu OSN o právech dítěte, která 
představuje standard v oblasti podpory a 
ochrany práv dítěte. Podpora práv dítěte je 
výslovným cílem politiky Unie a Listina 
základních práv Evropské unie vyžaduje, 
aby se veškerá činnost Unie zaměřovala 
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primárně na nejlepší zájmy dítěte. Fond 
ESF+ by měl podporovat akce podporující 
účinné zásahy, které přispívají k realizaci 
práv dětí.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Vzhledem k přetrvávající vysoké 
míře nezaměstnanosti a nečinnosti mladých 
lidí v řadě členských států a regionů 
postihující zejména mladé lidi, kteří nejsou 
zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy, je nutné, aby 
uvedené členské státy i nadále investovaly 
dostatečné zdroje ze složky ESF+ v rámci 
sdíleného řízení na činnosti na podporu 
zaměstnanosti mládeže včetně provádění 
systémů záruk pro mladé lidi. Na základě 
činností podporovaných Iniciativou na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí v 
programovém období 2014–2020 a 
zaměřených na jednotlivce by členské státy 
měly dále podporovat způsoby opětovného 
začlenění do zaměstnání a vzdělávání a 
opatření zaměřená na mladé lidi tak, že v 
relevantních případech budou dávat 
přednost dlouhodobě nezaměstnaným, 
neaktivním a znevýhodněným mladým 
lidem prostřednictvím práce s mládeží. 
Členské státy by rovněž měly investovat do 
opatření zaměřených na usnadnění 
přechodu ze školy do zaměstnání, jakož i 
na reformu a přizpůsobení služeb 
zaměstnanosti s cílem poskytnout mladým 
lidem podporu na míru.  Dotčené členské 
státy by proto měly přidělit alespoň 10 % 
svých vnitrostátních zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na podporu 
zaměstnatelnosti mladých lidí.

(23) Vzhledem k přetrvávající vysoké 
míře nezaměstnanosti a nečinnosti mladých 
lidí v řadě členských států a regionů 
postihující zejména mladé lidi, kteří nejsou 
zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy, je nutné, aby 
uvedené členské státy i nadále investovaly 
dostatečné zdroje ze složky ESF+ v rámci 
sdíleného řízení na činnosti na podporu 
zaměstnanosti mládeže včetně provádění 
systémů záruk pro mladé lidi. V této 
souvislosti je nutné poukázat na to, že 
existují také značné rozdíly mezi muži a 
ženami, pokud jde o poměr mladých lidí, 
kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy. V roce 
2017 více než pětina (21,5%) mladých žen 
(ve věku 20-34 let) v EU-28 nebyla 
zaměstnána ani se neúčastnila vzdělávání
nebo odborné přípravy, přičemž v 
odpovídající věkové skupině mladých 
mužů byl tento podíl o 8,5 % nižší a činil 
13 %1a. Na základě činností 
podporovaných Iniciativou na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí v 
programovém období 2014–2020 a 
zaměřených na jednotlivce by členské státy 
měly dále podporovat způsoby opětovného 
začlenění do zaměstnání a vzdělávání a 
opatření zaměřená na mladé lidi tak, že v 
relevantních případech budou dávat 
přednost dlouhodobě nezaměstnaným, 
neaktivním a znevýhodněným mladým 
lidem prostřednictvím práce s mládeží. 
Členské státy by rovněž měly investovat do 
opatření zaměřených na usnadnění 
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přechodu ze školy do zaměstnání, jakož i 
na reformu a přizpůsobení služeb 
zaměstnanosti s cílem poskytnout mladým 
lidem podporu na míru. Dotčené členské 
státy by proto měly přidělit alespoň 10 % 
svých vnitrostátních zdrojů ze složky ESF+ 
v rámci sdíleného řízení na podporu 
zaměstnatelnosti mladých lidí.

_______________

1a Eurostat

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Efektivní a účinné provádění 
činností podporovaných fondem ESF+ 
závisí na řádné správě a partnerství mezi 
všemi subjekty příslušných územních 
úrovní a sociálně-ekonomickými subjekty, 
zejména sociálními partnery a občanskou 
společností. Je proto nezbytné, aby členské 
státy při provádění ESF+ v rámci 
sdíleného řízení podporovaly účast 
sociálních partnerů a občanské 
společnosti.

(26) Efektivní a účinné provádění 
činností podporovaných fondem ESF+ 
závisí na řádné správě a partnerství mezi 
všemi subjekty příslušných územních 
úrovní a sociálně-ekonomickými subjekty, 
zejména regionálními a místními orgány, 
sociálními partnery a občanskou 
společností, se zvláštním důrazem na 
nevládní organizace, které poskytují 
služby v oblasti zaměstnanosti, péče a 
vzdělávání a sociální služby, působí v 
oblasti boje proti diskriminaci, případně 
bojují za lidská práva. Je proto nezbytné, 
aby členské státy zajistily smysluplné 
zapojení regionálních a místních orgánů 
do strategického řízení fondu ESF+ v 
rámci sdíleného řízení, od utváření priorit 
pro operační programy, přes provádění 
těchto programů až po jejich 
monitorování a posuzování jejich výsledků 
a dopadu. Kromě toho je v zájmu zajištění 
zákazu diskriminace a rovných příležitostí 
nezbytné, aby byly v každé fázi zapojeny 
subjekty pro rovnost mezi muži a ženami a 
lidskoprávní instituce členských států.

Pozměňovací návrh 21
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby ESF+ přispíval k prosazování 
rovnosti mezi muži a ženami v souladu s 
článkem 8 SFEU, za účelem podpory 
rovného zacházení a rovných příležitostí 
pro muže a ženy ve všech oblastech včetně 
účasti na trhu práce, pracovních podmínek 
a profesního postupu. Rovněž by měly 
zajistit, aby ESF+ v souladu s článkem 10 
SFEU podporoval rovné příležitosti pro 
všechny bez diskriminace, prosazoval 
začleňování osob se zdravotním postižením 
do společnosti na rovnoprávném základě s 
ostatními a přispíval k provádění Úmluvy 
Organizace spojených národů o právech 
osob se zdravotním postižením. Tyto 
zásady by měly být zohledněny ve všech 
dimenzích a ve všech fázích přípravy, 
monitorování, provádění a hodnocení 
programů včasným a konzistentním 
způsobem, přičemž bude zajištěno přijetí 
konkrétních opatření na podporu rovnosti 
žen a mužů a rovných příležitostí. ESF+ by 
měl podporovat přechod 
od rezidenční/ústavní péče do péče 
poskytované na úrovni rodin a komunit, 
zejména pokud jde o osoby, které se 
potýkají s vícenásobnou diskriminací. 
ESF+ by neměl podporovat žádnou 
činnost, která přispívá k segregaci nebo 
sociálnímu vyloučení. Nařízení (EU) 
č. [budoucí nařízení o společných 
ustanoveních] stanoví, že pravidla pro 
způsobilost výdajů mají být stanovena 
na vnitrostátní úrovni s některými 
výjimkami, pro něž je nutné určit 
specifická ustanovení, pokud jde o složku 
ESF+ v rámci sdíleného řízení.

(28) V souladu s Listinou základních 
práv Evropské unie by členské státy a 
Komise měly zajistit, aby ESF+ přispíval k 
prosazování rovnosti mezi muži a ženami v 
souladu s článkem 8 SFEU, za účelem 
podpory rovného zacházení a rovných 
příležitostí pro muže a ženy ve všech 
oblastech včetně vzdělávání a účasti na 
trhu práce, pracovních podmínek a 
profesního postupu a také ekonomické 
nezávislosti žen, zvyšování vzdělání, 
rozšiřování dovedností a zajištění 
opětovného začlenění obětí násilí 
páchaného na ženách do společnosti a na 
trh práce. Součinnost a politická 
provázanost s programem Práva a 
hodnoty by měla v tomto ohledu zajistit, 
aby bylo v rámci fondu ESF+ možné 
zachovat a rozšiřovat příslušné akce. 
Členské státy a Komise by měly rovněž
zajistit, aby ESF+ v souladu s článkem 10 
SFEU podporoval rovné příležitosti pro 
všechny bez diskriminace na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženství nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku, sexuální 
orientace a prosazoval začleňování osob se 
zdravotním postižením do společnosti na 
rovnoprávném základě s ostatními a 
přispíval k provádění Úmluvy Organizace 
spojených národů o právech osob se 
zdravotním postižením, a to mimo jiné 
pokud jde o vzdělávání, zaměstnání, 
sociální ochranu a dostupnost. Tyto 
zásady by měly být zohledněny ve všech 
dimenzích a ve všech fázích přípravy, 
monitorování, provádění a hodnocení
programů včasným a konzistentním 
způsobem, přičemž bude zajištěno přijetí 
konkrétních opatření na podporu rovnosti 
žen a mužů a rovných příležitostí. ESF+ by 
měl podporovat přechod od ústavní péče 
do péče poskytované na úrovni rodin a 
komunit, zejména pokud jde o osoby, které 
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se potýkají s vícenásobnou diskriminací a s 
diskriminací z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám. ESF by neměl 
podporovat žádnou činnost, která přispívá 
k segregaci nebo sociálnímu vyloučení
nebo k opakování genderových stereotypů.
Nařízení (EU) č. [budoucí nařízení 
o společných ustanoveních] stanoví, 
že pravidla pro způsobilost výdajů mají být 
stanovena na vnitrostátní úrovni 
s některými výjimkami, pro něž je nutné 
určit specifická ustanovení, pokud jde 
o složku Sociální soudržnost a sociální 
práva.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) V souladu s jednoznačným 
závazkem EU k začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů, jak je vyjádřen ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie, 
zajistí členské státy a Komise, aby při 
plnění všech programů a činností ESF+ 
byla vypracována a uplatňována strategie 
rozpočtového procesu zohledňujícího 
rovnost žen a mužů s technickou 
kapacitou pro začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28b) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby ESF+ rovněž podporoval 
poskytování většího množství služeb v 
oblasti péče, včetně péče o děti, péče o 
starší osoby a osoby se zdravotním 
postižením, které vyžadují dlouhodobou 
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péči. Poskytování pečovatelských služeb je 
důležité nejen z hlediska účasti žen na 
pracovním trhu, ale také z hlediska vývoje 
dětí. Vzdělávání a péče týkající se dětí v 
raném věku má mnoho krátkodobých i 
dlouhodobých přínosů pro jednotlivce a 
společnost, včetně osob ze socio-
ekonomicky znevýhodněného prostředí 
nebo osob se zvláštními vzdělávacími 
potřebami či osob se zdravotním 
postižením. Jedná se také o účinnou 
investici, která vytváří základ pro úspěšné 
celoživotní učení a řeší nerovnosti již v 
raném věku.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Členské státy by měly umožnit 
řídicím orgánům shromažďovat údaje z 
rejstříků, pokud jsou tyto údaje v rejstřících 
k dispozici, za účelem snížení 
administrativní zátěže při shromažďování 
údajů.

(29) Členské státy by měly umožnit 
řídicím orgánům shromažďovat údaje z 
rejstříků, pokud jsou tyto údaje, případně 
rozlišené podle pohlaví, v rejstřících k 
dispozici, za účelem snížení 
administrativní zátěže při shromažďování 
údajů.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) ESF+ obsahuje ustanovení 
směřující k dosažení volného pohybu 
pracovníků na nediskriminačním základě 
tak, že zajistí úzkou vzájemnou spolupráci 
mezi ústředními službami zaměstnanosti 
členských států navzájem a s Komisí. 
Evropská síť služeb zaměstnanosti by měla 
podporovat lepší fungování trhů práce 
usnadněním přeshraniční mobility 
pracovníků a zvýšením transparentnosti 

(32) ESF+ obsahuje ustanovení 
směřující k dosažení volného pohybu 
pracovníků na nediskriminačním základě 
tak, že zajistí úzkou vzájemnou spolupráci 
mezi ústředními službami zaměstnanosti 
členských států navzájem a s Komisí. 
Evropská síť služeb zaměstnanosti by měla 
podporovat lepší fungování trhů práce 
usnadněním přeshraniční mobility 
pracovníků a zvýšením transparentnosti 
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informací na trzích práce. Oblast 
působnosti ESF+ rovněž zahrnuje rozvoj a 
podporu cílených programů mobility s 
cílem obsadit volná pracovní místa, kde 
byly zjištěny nedostatky na trhu práce.

informací na trzích práce s údaji 
rozčleněnými podle pohlaví a větším 
uznáváním dovedností. Oblast působnosti 
ESF+ rovněž zahrnuje rozvoj a podporu 
cílených programů mobility s cílem obsadit 
volná pracovní místa, kde byly zjištěny 
nedostatky na trhu práce.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým 
je zlepšení účinnosti trhů práce a podpora 
přístupu ke kvalitnímu zaměstnání, 
zlepšení dostupnosti a kvality vzdělávání 
a odborné přípravy, podpora sociálního 
začleňování a zdraví a snižování chudoby, 
jakož i opatření v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví, nemůže být dosaženo uspokojivě 
členskými státy, ale spíše jich může být 
lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku toto nařízení 
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení tohoto cíle,

(51) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým 
je zlepšení účinnosti trhů práce a podpora 
přístupu ke kvalitnímu zaměstnání, 
zlepšení dostupnosti a kvality vzdělávání,
odborné přípravy a péče, podpora 
sociálního začleňování, rovných 
příležitostí a zdraví a snižování chudoby, 
jakož i opatření v rámci složky 
Zaměstnanost a sociální inovace a složky 
Zdraví, nemůže být dosaženo uspokojivě 
členskými státy, ale spíše jich může být 
lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku toto nařízení 
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení tohoto cíle,

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „základní materiální pomocí“ 
zboží, jímž jsou uspokojeny základní 
potřeby osoby a zajištěny důstojné životní 
podmínky a mezi něž patří například 
oblečení, hygienické potřeby a školní 

3) „základní materiální pomocí“ 
zboží, jímž jsou uspokojeny základní 
potřeby osoby a zajištěny důstojné životní 
podmínky a mezi něž patří například 
oblečení, hygienické potřeby, včetně 
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potřeby; dámských hygienických potřeb a výrobků,
a školní potřeby;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem ESF+ je podpořit členské státy v 
tom, aby dosáhly vysoké úrovně 
zaměstnanosti, spravedlivé sociální 
ochrany a disponovaly kvalifikovanou 
a odolnou pracovní silou připravenou pro 
budoucí svět práce v souladu se zásadami 
stanovenými v evropském pilíři sociálních 
práv, který vyhlásily Evropský parlament, 
Rada a Komise dne 17. listopadu 2017.

Cílem ESF+ je podpořit členské státy v 
tom, aby dosáhly vysoké úrovně 
zaměstnanosti, a tím snížily rozdíly v 
zaměstnanosti žen a mužů, dále 
spravedlivé sociální ochrany, rovných 
příležitostí pro všechny a disponovaly 
kvalifikovanou a odolnou pracovní silou 
připravenou pro budoucí svět práce 
v souladu se zásadami stanovenými 
v evropském pilíři sociálních práv, který 
vyhlásily Evropský parlament, Rada 
a Komise dne 17. listopadu 2017. ESF+ 
má rovněž přispět k plnění závazku Unie a 
jejích členských států spočívajícího v 
dosažení cílů udržitelného rozvoje. ESF+ 
podporuje, doplňuje a zvyšuje hodnotu 
politik členských států s cílem zajistit 
rovnost žen a mužů, rovné příležitosti, 
přístup na trh práce, spravedlivé pracovní 
podmínky, nediskriminaci, sociální 
ochranu pro všechny a začlenění, jakož 
i přístup k základním službám a vysokou 
úroveň ochrany lidského zdraví.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zlepšit přístup k zaměstnání pro 
všechny uchazeče o zaměstnání, zejména 
mladé lidi a dlouhodobě nezaměstnané a 
neaktivní osoby, podporovat samostatně 
výdělečné činnosti a sociální ekonomiku;

i) zlepšit přístup ke kvalitnímu
zaměstnání pro všechny uchazeče o 
zaměstnání, zejména mladé lidi, ženy, 
rodiče samoživitele, dlouhodobě 
nezaměstnané a ekonomicky neaktivní 
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osoby, osoby se zdravotním postižením 
nebo chronickým onemocněním, 
příslušníky marginalizovaných komunit a 
osoby, jež jsou vystaveny mnohočetné 
diskriminaci, podporovat podnikavost a 
sociální ekonomiku;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) modernizovat instituce a služby 
trhu práce s cílem posoudit a předvídat 
potřeby dovedností a zajistit včasnou, 
individuálně uzpůsobenou pomoc i 
podporu při vytváření souladu mezi 
nabídkou a poptávkou na trhu práce, jakož 
i během přechodů mezi zaměstnáními a 
během mobility;

ii) modernizovat instituce a služby 
trhu práce s cílem posoudit a předvídat 
potřeby dovedností a zajistit včasnou, 
individuálně uzpůsobenou pomoc i 
podporu při vytváření souladu mezi 
nabídkou a poptávkou na trhu práce, jakož 
i během přechodů mezi zaměstnáními v 
průběhu celého života a během mobility;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) prosazovat účast žen na trhu práce, 
lepší rovnováhu mezi prací a osobním 
životem – včetně přístupu k péči o děti, 
zdravého a přiměřeného pracovního 
prostředí s ohledem na zdravotní rizika a 
přizpůsobení pracovníků, podniků a 
podnikatelů změnám – a aktivní a zdravé 
stárnutí;

iii) prosazovat rovnost žen a mužů ve 
všech oblastech zajištěním ekonomické 
nezávislosti žen a účasti žen na trhu práce, 
jejich podnikání a vysoce kvalitního 
zaměstnání pomocí opatření, jejichž cílem 
je mimo jiné zajistit respektování zásady 
stejné odměny za stejnou a rovnocennou 
práci pro muže a ženy, stejně jako zlepšit
rovnováhu mezi prací a osobním životem a 
přístup k cenově dostupné, inkluzivní a 
nesegregované péči o děti a vzdělávání 
dětí v raném věku a k pečovatelským 
službám zahrnujícím celý životní cyklus 
(včetně dlouhodobé péče o starší osoby, 
osoby se zdravotním postižením nebo 
chronickým onemocněním) pro pracující 
rodiče a pečující osoby, s cílem usnadnit 
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jejich účast na kvalitním zaměstnání, a 
tím bojovat proti chudobě mezi 
pracovníky, na nichž spočívá odpovědnost 
za péči;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) podporovat zdravé a dobře 
uzpůsobené pracovní prostředí, kde by 
byla řešena problematika zdravotních 
rizik, sexuálního obtěžování a zneužívání 
na pracovišti, dále podporovat 
přizpůsobení pracovníků, podniků a 
podnikatelů změnám a aktivní a zdravé 
stárnutí;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) zvýšit kvalitu, účinnost a 
relevantnost systémů vzdělávání a odborné 
přípravy na trhu práce, aby se podpořilo 
získávání klíčových kompetencí včetně 
digitálních dovedností;

iv) zvýšit kvalitu, účinnost a 
relevantnost systémů vzdělávání a odborné 
přípravy na trhu práce, aby se podpořilo 
získávání klíčových kompetencí včetně 
digitálních dovedností při patřičném 
zohlednění genderové nerovnosti v 
digitální oblasti;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) podporovat rovný přístup ke 
kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a 
odborné přípravě a jejich úspěšnému 
ukončení, a to zejména pro znevýhodněné 

v) investovat do vývoje dětí a 
podporovat rovný přístup ke kvalitnímu, 
cenově dostupnému, nesegregovanému a 
inkluzivnímu vzdělávání a odborné 
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skupiny, od předškolního vzdělávání a 
péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné 
vzdělávání a přípravu až po terciární 
úroveň, jakož i vzdělávání a studium 
dospělých, včetně usnadnění vzdělávací 
mobility pro všechny;

přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to 
zejména pro znevýhodněné skupiny, od 
předškolního vzdělávání a péče, přes 
všeobecné vzdělávání a odborné 
vzdělávání a přípravu až po terciární 
úroveň, jakož i vzdělávání a studium 
dospělých, včetně usnadnění vzdělávací 
mobility pro všechny;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) podporovat vzdělávání v oblasti IKT 
odpovídající věku v prvních etapách 
školního vzdělávání, se zvláštním důrazem 
na to, aby se vzbudil zájem dívek o 
digitální oblast a rozvíjelo se jejich nadání 
v tomto směru a podpořilo se vzdělávání 
dívek v oborech STEM již od raného 
věku;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) podporovat celoživotní učení, 
zejména flexibilní možnosti rozšiřování 
dovedností a rekvalifikace pro všechny 
s ohledem na digitální dovednosti, lépe 
předvídat změny a nové požadavky 
na dovednosti vycházející z potřeb trhu 
práce, usnadnit přechody mezi 
zaměstnáními a podporovat profesní 
mobilitu;

vi) podporovat celoživotní učení, 
zejména flexibilní možnosti rozšiřování 
dovedností a rekvalifikace pro všechny 
s ohledem na genderovou nerovnost v 
digitální oblasti a na digitální dovednosti, 
lépe předvídat změny a nové požadavky 
na dovednosti vycházející z potřeb trhu 
práce, usnadnit přechody mezi 
zaměstnáními a podporovat profesní 
mobilitu;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
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Čl. 4 – odst. 1 – bod ix

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ix) zvyšovat rovný a včasný přístup ke 
kvalitním, udržitelným a cenově 
dostupným službám; modernizovat 
systémy sociální ochrany včetně podpory 
přístupu k sociální ochraně; zlepšit 
dostupnost, účinnost a odolnost systémů 
zdravotní péče a služeb dlouhodobé 
zdravotní péče;

ix) zvyšovat rovný a včasný přístup ke 
kvalitním, udržitelným a cenově 
dostupným službám; modernizovat 
systémy sociální ochrany včetně podpory 
přístupu k sociální ochraně; zlepšit 
dostupnost, účinnost a odolnost systémů 
zdravotní péče a služeb dlouhodobé 
zdravotní péče, zejména prostřednictvím 
konsolidace a posílení bezplatných a 
univerzálních služeb veřejného zdraví;

Odůvodnění

Ženy jsou zvláště zranitelné, pokud jde o nerovný přístup ke zdravotní péči. Jediným 
způsobem, jak zajistit rovný přístup ke zdraví, je prostřednictvím bezplatné a univerzální 
veřejné služby. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod x

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

x) podporovat sociální začlenění osob 
ohrožených chudobou nebo sociálním 
vyloučením včetně nejchudších osob a
dětí;

x) podporovat sociální začlenění osob 
ohrožených chudobou nebo sociálním 
vyloučením včetně nejchudších osob, osob 
se zdravotním postižením 
nebo chronickým onemocněním, 
příslušníků marginalizovaných komunit,
dětí a starších osob, zejména starších žen;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. inteligentnější Evropy tak, že se 
budou rozvíjet dovednosti pro inteligentní 
specializaci, dovednosti potřebné pro 
klíčové základní technologie a 

1. inteligentnější Evropy tak, že se 
budou rozvíjet dovednosti pro inteligentní 
specializaci, dovednosti potřebné pro 
klíčové základní technologie a 



AD\1169076CS.docx 27/36 PE627.761v03-00

CS

průmyslovou transformaci, dále odvětvová 
spolupráce zaměřená na dovednosti 
a podnikavost, odborná příprava 
výzkumných pracovníků, navazování 
kontaktů a partnerství mezi 
vysokoškolskými institucemi, institucemi 
odborného vzdělávání a přípravy, 
výzkumnými a technologickými středisky 
a podniky a klastry, a poskytne se podpora 
mikropodnikům, malým a středním 
podnikům a bude se prosazovat sociální 
ekonomika;

průmyslovou transformaci, dále odvětvová 
spolupráce zaměřená na dovednosti 
a podnikavost, se zvláštním zaměřením na 
podnikání žen, odborná příprava 
výzkumných pracovníků, navazování 
kontaktů a partnerství mezi 
vysokoškolskými institucemi, institucemi 
odborného vzdělávání a přípravy, 
výzkumnými a technologickými středisky 
a podniky a klastry, a poskytne se podpora 
mikropodnikům, malým a středním 
podnikům a bude se prosazovat sociální 
ekonomika;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rovnost mužů a žen a rovné příležitosti a 
nediskriminace

Genderová rovnost a rovné příležitosti a 
nediskriminace

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny programy prováděné ve 
složce ESF+ v rámci sdíleného řízení, 
jakož i operace podporované složkou 
Zaměstnanost a sociální inovace a složkou 
Zdraví zajistí rovnost mužů a žen v 
průběhu jejich přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení. V průběhu 
jejich přípravy, provádění, monitorování a 
hodnocení rovněž podporují rovné 
příležitosti pro všechny, bez diskriminace 
na základě pohlaví, rasového nebo 
etnického původu, náboženství nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace.

1. Všechny programy prováděné ve 
složce ESF+ v rámci sdíleného řízení, 
jakož i operace podporované složkou 
Zaměstnanost a sociální inovace a složkou 
Zdraví zajistí rovnost všech v průběhu 
jejich přípravy, provádění, monitorování a 
hodnocení. Tyto programy a operace 
podporují cílená opatření zaměřená na 
posílení účasti a postupu žen v 
zaměstnání, dodržování zásady stejné 
odměny za stejnou a rovnocennou práci 
pro ženy a muže, na zlepšení jejich 
profesního rozvoje, boj proti feminizaci 
chudoby, omezení stereotypů a genderové 
segregace ve vzdělávání, odborné přípravě 
a na trhu práce, na podporu rovnováhy 
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mezi pracovním a soukromým životem pro 
všechny, s vyrovnanějším rozdělením 
odpovědnosti za péči, a na boj proti 
feminizaci chudoby v rámci závazků 
v oblasti začleňování hlediska rovnosti žen 
a mužů, kterým odpovídá technická 
kapacita pro začleňování tohoto hlediska.
V průběhu jejich přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení rovněž 
podporují rovné příležitosti a přístupnost 
pro všechny, bez diskriminace na základě
pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku či sexuální 
orientace v souladu s článkem 10 SFEU, a 
současně podporují konkrétní opatření 
zaměřená na boj proti všem formám 
diskriminace, zlepšení přístupnosti pro 
osoby se zdravotním postižením a ty, které 
se potýkají s vícenásobnou diskriminací, 
čímž podporují sociální začleňovaní a 
snižují nerovnosti.
Programy přijmou pro tyto účely nástroje, 
jako např. posouzení dopadů na rovnost 
žen a mužů. Veškeré monitorovací a 
hodnotící složky budou zahrnovat 
ukazatele pro monitorování dopadu na 
rovnost žen a mužů a shromažďování 
údajů rozlišených podle pohlaví. Členské 
státy zahrnou genderové hledisko do 
všech fází programování, od stanovení 
priorit operačních programů až po 
provádění, monitorování a vyhodnocení, a 
posílí svůj závazek k uplatňování 
rozpočtového procesu zohledňujícího 
rovnost žen a mužů stanovením 
specifických cílů, kterým jsou přiděleny 
odpovídající rozpočtové prostředky.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy, u kterých je počet 
mladých lidí ve věku 15 až 29, kteří jsou 
bez zaměstnání a neúčastní se vzdělávání 

5. Členské státy, u kterých je počet 
mladých lidí ve věku 15 až 29, kteří jsou 
bez zaměstnání a neúčastní se vzdělávání 
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ani odborné přípravy, v roce 2019 na 
základě údajů Eurostatu vyšší než 
průměrný počet v rámci Unie, přidělí 
alespoň 10 % svých zdrojů ESF+ v rámci 
sdíleného řízení pro období 2021–2025 na 
cílené činnosti a strukturální reformy na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí a 
přechod ze školy do zaměstnání, na 
podporu způsobů opětného začlenění do 
vzdělávání nebo odborné přípravy a 
vzdělávání druhé šance, a to zejména v 
rámci provádění systému záruk pro mladé 
lidi.

ani odborné přípravy, v roce 2019 na 
základě údajů Eurostatu vyšší než 
průměrný počet v rámci Unie, přidělí 
alespoň 10 % svých zdrojů ESF+ v rámci 
sdíleného řízení pro období 2021–2025 na 
cílené činnosti a strukturální reformy na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí a 
přechod ze školy do zaměstnání, na 
podporu způsobů opětného začlenění do 
vzdělávání nebo odborné přípravy a 
vzdělávání druhé šance, a to zejména v 
rámci provádění systému záruk pro mladé 
lidi, přičemž bude kladen zvláštní důraz 
na odstranění rozdílu mezi muži a ženami, 
pokud jde o počet osob bez zaměstnání a 
neúčastnících se vzdělávání ani odborné 
přípravy.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a

Investice do dětí

Zdroje uvedené v čl. 7 bodě 5 písm. a) se 
plánují v rámci vyhrazené priority nebo 
programu.

Členské státy zajistí, aby výše prostředků 
zaměřených na děti, které jsou plánovány 
podle čl. 4 odst. 1 bodu iii) až v) nebo ix) 
nebo x), byla v souladu s doporučením 
Evropské komise z roku 2013 o investicích 
do dětí.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U programů využívajících obecnou 
podporu ze složky ESF+ v rámci sdíleného 

1. U programů využívajících obecnou 
podporu ze složky ESF+ v rámci sdíleného 
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řízení se pro účely monitorování pokroku v 
provádění použijí společné ukazatele 
výstupů a výsledků stanovené v příloze 1 
tohoto nařízení. Programy mohou využívat 
také ukazatele specifické pro jednotlivé 
programy.

řízení se pro účely monitorování pokroku v 
provádění použijí společné ukazatele 
výstupů a výsledků stanovené v příloze 1 
tohoto nařízení. Programy mohou využívat 
také ukazatele specifické pro jednotlivé 
programy. Tyto ukazatele by měly pokud 
možno zohledňovat genderová hlediska.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Shromažďované údaje jsou 
rozlišeny podle pohlaví.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 38 s cílem změnit 
ukazatele v příloze I, pokud se to považuje 
za nezbytné k zajištění účinného posouzení 
pokroku v provádění programů.

6. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v
souladu s článkem 38 s cílem změnit 
ukazatele v příloze I, pokud se to považuje 
za nezbytné k zajištění účinného posouzení 
pokroku v provádění programů, které 
zahrnuje hodnocení dopadu na rovnost 
žen a mužů s cílem sledovat provádění 
programů ESF+ s ohledem na tuto 
rovnost.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise a členské státy zajistí, aby 
pomoc poskytovaná v rámci podpory z 
ESF+, která je určena na řešení materiální 

3. Komise a členské státy zajistí, aby 
pomoc poskytovaná v rámci podpory z 
ESF+, která je určena na řešení materiální 
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deprivace, respektovala důstojnost a 
zabránila stigmatizaci nejchudších osob.

deprivace, respektovala důstojnost a 
zabránila stigmatizaci nejchudších osob. 
Tato pomoc se připravuje způsobem, který 
věnuje patřičnou pozornost genderovým 
hlediskům, aby co nejlépe vyhovoval 
zvláštním potřebám žen, dětí 
a znevýhodněných osob.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) rozvíjet opatření k boji proti 
rozdílům v zaměstnanosti žen a mužů a 
zvýšit míru zaměstnanosti žen pomocí 
politik ke slaďování pracovního a 
osobního života a dalšího rozvoje 
pečovatelské infrastruktury v členských 
státech;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) poskytovat specifické podpůrné 
služby zaměstnavatelům a uchazečům o 
zaměstnání za účelem rozvoje 
integrovaných evropských trhů práce, od 
přípravy před náborem do zaměstnání až 
po následnou pomoc po umístění do 
zaměstnání, aby byla obsazena volná 
pracovní místa v určitých odvětvích, 
profesích, zemích, pohraničních oblastech 
nebo nabídnuta určitým skupinám 
(například zranitelným osobám);

d) poskytovat specifické podpůrné 
služby zaměstnavatelům a uchazečům o 
zaměstnání za účelem rozvoje 
integrovaných evropských trhů práce, od 
přípravy před náborem do zaměstnání až 
po následnou pomoc po umístění do 
zaměstnání, aby byla obsazena volná 
pracovní místa v určitých odvětvích, 
profesích, zemích, pohraničních oblastech 
nebo nabídnuta určitým skupinám 
(například zranitelným osobám, osobám, 
které prodělaly dlouhodobé onemocnění);

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
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Čl. 23 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) poskytovat pokyny pro rozvoj 
sociální infrastruktury (včetně bydlení, 
péče o děti, vzdělávání a odborné přípravy, 
zdravotní péče a dlouhodobé péče) 
potřebné pro provádění evropského pilíře 
sociálních práv;

h) poskytovat pokyny pro rozvoj 
sociální infrastruktury, s náležitým 
ohledem na genderové hledisko, účast žen 
na pracovním trhu a potřeby koncových 
uživatelů (včetně bydlení, péče o děti, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdravotní 
péče a dlouhodobé péče o starší osoby, 
osoby se zdravotním postižením nebo 
chronickým onemocněním), potřebné pro 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) podporovat opětovné začlenění osob, 
které prodělaly dlouhodobé onemocnění, 
na trh práce s náležitým důrazem na 
zásadu rovnosti pohlaví a nediskriminace;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Stanoví se ukazatele, kterými se 
bude u složek monitorovat jejich provádění 
a pokrok na cestě ke splnění specifických 
cílů stanovených v článku 4 a operačních 
cílů stanovených v článcích 23 a 26.

1. Stanoví se ukazatele, kterými se 
bude u složek monitorovat jejich provádění 
a pokrok na cestě ke splnění specifických 
cílů stanovených v článku 4 a operačních 
cílů stanovených v článcích 23 a 26, pokud 
možno s ohledem na genderové hledisko. 



AD\1169076CS.docx 33/36 PE627.761v03-00

CS

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 38 s cílem doplnit či 
změnit ukazatele v příloze III, pokud se to 
považuje za nezbytné k zajištění účinného 
posouzení pokroku v provádění programů.

3. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 38 s cílem doplnit či 
změnit ukazatele v příloze III, pokud se to 
považuje za nezbytné k zajištění účinného 
posouzení pokroku v provádění programů. 
Při doplnění a změně těchto ukazatelů 
věnuje Komise náležitou pozornost 
genderovému hledisku, aby tyto ukazatele 
případně zohlednily rozdíly vyplývající z 
pohlaví.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Za účelem pravidelného sledování 
složek a provádění případných nezbytných 
úprav priorit svých politik a financování 
vypracovává Komise úvodní kontrolní 
zprávu ohledně kvalitativních a 
kvantitativních aspektů týkající se prvního 
roku, po které následují tři zprávy za 
následující dvouletá období, a zasílá je 
Evropskému parlamentu a Radě. Tyto 
zprávy jsou také pro informaci předávány 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů. Tyto zprávy 
pokrývají výsledky složek a to, do jaké 
míry byly uplatněny zásady rovnosti žen a 
mužů a začleňování hlediska rovnosti žen 
a mužů a jak byly prostřednictvím jejich 
činností řešeny otázky zákazu 
diskriminace, včetně problematiky 
přístupnosti. Tyto zprávy jsou v zájmu 
posílení transparentnosti složek 
zpřístupněny veřejnosti.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Je zaručena genderová vyváženost 
a odpovídající zastoupení menšin a jiných 
marginalizovaných skupin ve výboru 
ESF+.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Ia

Společné ukazatele podpory pomocí ESF+ 
s cílem posílit sociální začlenění osob, 
které jsou ohroženy chudobou nebo 
sociálním vyloučením

Veškeré shromážděné osobní údaje by 
měly být rozlišeny podle pohlaví (mužské, 
ženské, nebinární). V případě, že se jedná 
o nevýznamné údaje, není třeba je 
sledovat ani předávat. Poskytnutí těchto 
údajů je dobrovolné, a nedojde-li k němu, 
nebude to znamenat pro účastníka nebo 
poskytovatele činnosti či opatření 
nevýhodu.

– účastník náleží do následující 
znevýhodněné skupiny:

– účastníci mladší 18 let,

– účastníci mladší 30 let,

– účastníci ve věku nad 54 let.
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