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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V rámci nového nařízení o finančních perspektivách na léta 2007-2013 navrženého 
Evropskou komisí opakuje návrh týkající se Evropského sociální fondu (ESF) úkol, který je 
fondu přidělen od roku 1999, totiž podporu evropské strategie zaměstnanosti. Zpravodaj ke 
stanovisku vítá návrh nařízení o ESF, který stanoví posílení svazků mezi tímto fondem, 
evropskou strategií zaměstnanosti a dohodnutými cíli Unie v otázkách sociálního začleňování, 
výchovy a vzdělávání a propagování rovnosti mezi muži a ženami. Plnění těchto cílů je 
nezbytným důsledkem Lisabonské strategie.
ESF cílenějšími a zjednodušenějšími výlohami v rámci obou cílů - "konvergence" a 
"regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost" - podporuje zvyšování přizpůsobivosti 
pracovníků a podniků, zlepšování přístupu uchazečů o zaměstnání a nepracujících osob k 
zaměstnání, prevenci nezaměstnanosti; prodlužování aktivního života a zvyšování účasti žen a 
přistěhovalců na trhu práce, posilování sociálního začleňování znevýhodněných osob a boj s 
diskriminací a podporu partnerství pro reformy v oblasti zaměstnanosti a sociálního 
začleňování.

Nicméně opatření investující do lidského kapitálu a opatření na posilování institucionálních 
kapacit, účinnosti veřejných správ a služeb se týkají pouze cíle "konvergence". Zpravodaj 
tudíž pro toto téma navrhuje více flexibility a vyzývá výbor pro zaměstnanost, který je 
příslušný ve věci samé, aby tento problém prozkoumal.

Zpravodaj v návrhu nařízení o ESF vítá výslovnou zmínku o nezbytnosti propagovat rovnost 
mezi muži a ženami, a to nejen prostřednictvím včleňování rozměru pohlaví do všech politik, 
ale i prostřednictvím specifických opatření zaměřených na zvyšování udržitelné účasti a 
postupu žen v zaměstnání v souladu s nařízeními zakotvenými ve Smlouvě o ES.

Zpravodaj je toho názoru, že boj se všemi typy diskriminace a propagování rovnosti mezi 
muži a ženami se musí uplatňovat jak v odborném vzdělávání, tak v přístupu, účasti a postupu 
v zaměstnání.

Aktivní vnímání boje s diskriminací u obyvatelstva a především propagování rovnosti mezi 
muži a ženami je základem pro podněcování vývoje mentalit a pro naději na opravdové 
změny. Zpravodaj má tudíž za to, že financování osvěty a informování je ze strany ESF 
nezbytné.

Zpravodaj navrhuje, aby plány na financování specifických opatření a opatření k začleňování 
rovnosti pohlaví byly zařazeny do operačních programů v souladu s žádostí výboru pro práva 
žen a rovnost pohlaví, kterou dala do své iniciativní zprávy o cílech rovnosti příležitostí mezi 
muži a ženami při využívání strukturálních fondů (A5-0059/2003) poslankyně Maria Antonia 
Avilès Peréa. Takové zařazení by umožnilo nejen zlepšení při spravování fondů, ale i 
vyhodnocování toho, v jakém rozsahu jsou ženy skutečnými příjemci financovaných opatření. 

S ohledem na důležitost, kterou znamená výměna zkušeností a dobrých příkladů z praxe i 
propagování nových činností ke zlepšování situace žen, zpravodaj s potěšením vítá, že do 
nového nařízení o ESF byla tato hlediska zařazena.
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Zpravodaj s uspokojením vítá tu skutečnost, že nové nařízení o ESF počítá při sestavování 
programů, realizaci a monitorování operačních programů s poradami s nevládními aktéry. 

Zpravodaj vyjadřuje své znepokojení nad tím, že v návrhu nařízení o ESF chybí reklamní 
opatření pro financované činnosti, které by tyto činnosti učinily transparentnějšími a 
přístupnějšími pro zainteresované aktéry. Navrhuje zařadit taková opatření do návrhu 
dotyčného nařízení. Kromě toho zpravodaj zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byl k 
financovaným činnostem umožněn jednoduchý a rychlý přístup. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá výbor pro zaměstnanost a sociální věci, který 
je příslušný ve věci samé, aby do své zprávy zařadil následující pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 3

(3) ESF podporuje politiky členských států, 
které jsou úzce spjaty s generálními liniemi 
a doporučeními evropské strategie 
zaměstnanosti a s dohodnutými cíly 
Společenství v oblasti sociálního začlenění, 
výchovy a vzdělávání, aby lépe přispíval k 
provádění cílů dohodnutých na zasedáních 
Evropské rady v Lisabonu a Goteborgu, a to 
včetně cílů kvantifikovaných.

(3) ESF podporuje politiky členských států, 
které jsou úzce spjaty s generálními liniemi 
a doporučeními evropské strategie 
zaměstnanosti a s dohodnutými cíly 
Společenství v oblasti sociálního začlenění, 
výchovy a vzdělávání, jakož i propagování 
rovnosti mezi muži a ženami, aby lépe 
přispíval k provádění cílů dohodnutých na 
zasedáních Evropské rady v Lisabonu a 
Goteborgu, a to včetně cílů 
kvantifikovaných.

Odůvodnění

V souladu s článkem 2 Smlouvy ES je rovnost mezi muži a ženami cílem EU i evropské 
strategie zaměstnanosti a Lisabonské strategie. Článek 2 návrhu nařízení o poslání 
Evropského sociálního fondu ostatně mezi cíli Společenství uvádí rovnost mezi muži a ženami. 
S ohledem na důležitost této zásady a ve snaze o soudržnost je nezbytné tento cíl zařadit do 
bodu odůvodnění 3.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 4

(4) Aby se v rámci cíle regionální 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti lépe 

(4) Aby se v rámci cílů konvergence a
regionální konkurenceschopnosti a 

  
1 Úř. věst. C ... / Ještě nezveřejněno v Úř. věst.
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předvídaly a zvládaly změny, soustřeďuje se 
pomoc ESF zejména na zvyšování 
přizpůsobivosti pracovníků a podniků, na 
zlepšování přístupu k zaměstnání a účasti na 
trhu práce, na posilování sociálního 
začlenění znevýhodněných osob a boj s 
diskriminací a na podporu partnerství pro 
reformu

zaměstnanosti lépe předvídaly a zvládaly 
změny, soustřeďuje se pomoc ESF zejména 
na zvyšování přizpůsobivosti pracovníků a 
podniků, na zlepšování přístupu k 
zaměstnání a účasti na trhu práce, na 
posilování sociálního začlenění 
znevýhodněných osob a boj s diskriminací a 
na podporu partnerství pro reformu.

Odůvodnění

Uvedené cíle platí současně pro cíl konvergence i pro cíl regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost tak, jak lze vyčíst z článku 3.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 7

(7) Je nezbytné zajistit soudržnost činnosti 
ESF s politikami realizovanými z titulu 
evropské strategie zaměstnanosti a soustředit 
podporu fondu na uskutečňování generálních 
linií a doporučení pro zaměstnanost. 

(7 Je nezbytné zajistit soudržnost činnosti 
ESF s programy a politikami realizovanými 
z titulu evropské strategie zaměstnanosti, 
zejména program PROGRESS, i s 
národními akčními plány pro zaměstnanost 
a pro sociálním začleňování, a soustředit 
podporu fondu na uskutečňování generálních 
linií a doporučení pro zaměstnanost.

Odůvodnění

Strukturální fondy právě doplnily opatření členských států, a proto je nezbytné koordinovat 
opatření ESF s národními akčními plány pro zaměstnanost a s plány pro sociální začleňování 
(bod odůvodnění 13 nařízení č.1784/1999 o ESF). Je nezbytné plánovat soudržnost mezi 
činností ESF a programem PROGRESS tehdy, když se tento program týká zaměstnanosti a 
sociální solidárnosti. Článek 15 návrhu rozhodnutí o programu PROGRESS (COM(2004) 
488) výslovně stanoví koordinování opatření programu s ESF.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 9

(9) Členské státy a Komise musejí zajistit, že 
provádění priorit financovaných Evropským 
sociálním fondem v rámci cílů konvergence 
a regionální konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti přispívá k podpoře rovnosti a
odstraňování nerovností mezi muži a 
ženami. Přístup zapojující dimenzi pohlaví 

(9) Členské státy a Komise musejí zajistit, že 
provádění priorit financovaných Evropským 
sociálním fondem v rámci cílů konvergence 
a regionální konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti přispívá k podpoře rovnosti a 
odstraňování nerovností mezi muži a 
ženami. Přístup zapojující dimenzi pohlaví 
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do všech politik je třeba kombinovat se 
specifickými činnostmi, které usilují o 
zvyšování udržitelné účasti a postupu žen v 
zaměstnání. 

do všech politik je třeba kombinovat se 
specifickými činnostmi, které usilují o 
zlepšování přístupu k zaměstnanosti a o 
zvyšování udržitelné účasti a postupu žen v 
zaměstnání

Odůvodnění

Aby se zlepšila účast žen na trhu práce, je v první řadě nezbytné plánovat specifická opatření 
na usnadňování jejich přístupu k zaměstnání. Článek 2 písm. e) nařízení č. 1784/1999 o 
Evropském sociálním fondu ostatně stanoví, že "fond podporuje… specifická opatření na 
zlepšování přístupu žen na trh práce a jejich účasti na něm…"

Pozměňovací návrh 5
Článek 3, odstavec 1, písm.a) ii)

ii) předvídání a pozitivního zvládání 
hospodářských změn, zejména pomocí 
navrhování a šíření novátorských a 
produktivnějších forem organizace práce, 
zejména zlepšování zdraví a bezpečnosti, 
určováním budoucích pracovních a 
kvalifikačních požadavků a rozvojem 
specifických služeb v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a podpory pracovníků v 
souvislosti s restrukturalizací odvětví a 
podniků. 

ii) ) předvídání a pozitivního zvládání 
hospodářských změn, zejména pomocí 
navrhování a šíření novátorských a 
produktivnějších forem organizace práce, 
zejména zlepšování pracovních podmínek, 
úpravy pracovní doby, zdraví a bezpečnosti, 
určováním budoucích pracovních a 
kvalifikačních požadavků a rozvojem 
specifických služeb v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a podpory pracovníků v 
souvislosti s restrukturalizací odvětví a 
podniků. 

Odůvodnění

Zlepšování kvality práce stanovené Lisabonskou strategií a podporované Evropským 
sociálním fondem se musí také dotýkat zlepšování pracovních podmínek i úpravy pracovní 
doby především směrem k větší pružnosti, aby se přihlíželo k vývojovým trendům na trhu 
zaměstnanosti a byl umožněn soulad mezi rodinným a profesním životem. 

Pozměňovací návrh 6
Článek 3, odstavec 1, písm. b), úvodní část

b) Zvýšení dostupnosti zaměstnání pro 
uchazeče o zaměstnání a nepracující osoby, 
prevence nezaměstnanosti, prodlužování 
aktivního života a zvyšování účasti žen a 
přistěhovalců na trhu práce, zejména 
podporováním:

b) Zvýšení dostupnosti zaměstnání pro 
uchazeče o zaměstnání, především mladé 
lidi a obzvláště mladé ženy, a nepracující 
osoby, prevence nezaměstnanosti, 
prodlužování aktivního života a zvyšování 
účasti i postupu žen a přistěhovalců na trhu 
práce, zejména podporováním:
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Odůvodnění

Podle statistických údajů se počet mladých nezaměstnaných stále zvyšuje. Tato situace navíc 
postihuje zejména mladé ženy. Podpora ESF na pomoc členským státům v boji s tímto 
problémem je zásadní.

Pozměňovací návrh 7
Článek 3, odstavec 1, písm. b) ii a) (nový)

ii a) specifická opatření na zlepšování 
přístupu k zaměstnání a zvyšování účasti na 
zaměstnanosti i postupu v zaměstnání 
mladých lidí a zejména mladých žen..

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 6.

Pozměňovací návrh 8
Článek 3, odstavec 1, písm. b) iii)

iii) specifických činností na zvyšování 
udržitelné zaměstnanosti a pracovního 
postupu žen, aby se snížila segregace 
pohlaví na trhu práce, zejména pokusem o 
vymýcení kořenů rozdílů v odměňování 
mezi muži a ženami, a aby se sladil profesní 
život s životem soukromým, a to zejména 
tím, že se usnadní přístup ke službám na 
hlídání dětí a službám pečujícím o závislé 
osoby;

iii) specifických činností na zlepšování 
přístupu k zaměstnanosti a zvyšování 
udržitelné zaměstnanosti a pracovního 
postupu žen, aby se snížila segregace 
pohlaví na trhu práce, zejména pokusem o 
vymýcení kořenů rozdílů v odměňování 
mezi muži a ženami, a aby se sladil profesní 
život s životem soukromým, a to zejména 
tím, že se usnadní přístup ke službám na 
hlídání dětí a službám pečujícím o závislé 
osoby;

Odůvodnění

Opatření na usnadňování přístupu žen k zaměstnání a jejich účasti v zaměstnanosti jsou 
nezbytná. Článek 2 písm. e) nařízení č. 1784/1999 o ESF uvádí, že "fond podporuje specifická 
opatření na zlepšování přístupu žen na trh práce a jejich účasti na něm…"

Pozměňovací návrh 9
Článek 3, odstavec 1, písm. b) iv)

iv) specifických činností na posílení sociální 
integrace přistěhovalců a zvýšení jejich 
účasti na zaměstnanosti, zejména 
prostřednictvím poradenství, jazykového 
vzdělávání a potvrzování odborností 

iv) specifických činností na posílení sociální 
integrace přistěhovalců, zlepšení jejich 
přístupu k zaměstnanosti a zvýšení jejich 
účasti a jejich postupu v zaměstnanosti, 
zejména prostřednictvím poradenství, 
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získaných v zahraničí. jazykového vzdělávání a potvrzování
odborností získaných v zahraničí.

Odůvodnění

Je nezbytné počítat s tím, že osoby, které se přistěhovaly do Evropské unie, budou moci nejen 
vstupovat na trh práce a mít na něm udržitelnou účast, ale i že budou moci profesně 
postupovat.

Pozměňovací návrh 10
Článek 3, odstavec 1, písm. c) i)

i) začleňování znevýhodněných osob, osob 
potýkajících se s vyčleněním ze společnosti 
a s předčasným odchodem ze školy, 
příslušníků menšin a postižených osob do 
zaměstnání prostřednictvím opatření na 
zlepšení jejich zaměstnavatelnosti, a to 
zejména v sektoru sociální ekonomiky, 
pomocí asistence a sociální podpory a 
příslušných pečovatelských služeb; 

i) začleňování znevýhodněných osob, osob 
potýkajících se s vyčleněním ze společnosti 
a s předčasným odchodem ze školy, 
příslušníků menšin a postižených osob do 
zaměstnání prostřednictvím opatření na 
zlepšení jejich zaměstnavatelnosti, a to 
zejména v sektoru sociální ekonomiky, 
pomocí asistence a sociální podpory a 
vhodných pečovatelských služeb;

Odůvodnění
Jde o chybu v překladu vzhledem k anglické počáteční verzi, která uvádí
"…accompanying actions and relevant social support and care services"

Pozměňovací návrh 11
Článek 3, odstavec 1, písm. c) ii)

ii) rozmanitosti na pracovišti a boje proti 
diskriminaci v přístupu na trh práce 
prostřednictvím akcí na zvyšování povědomí 
a zapojováním místních správních celků a 
podniků.

ii) rozmanitosti na pracovišti a boje proti 
diskriminaci v profesním vzdělávání,
přístupu, účasti na trhu práce a postupu na 
trhu práce prostřednictvím akcí na zvyšování 
povědomí a zapojováním místních správních 
celků a podniků.

Odůvodnění

Diskriminace vůči znevýhodněným osobám se netýká pouze přístupu k zaměstnání, ale i účasti 
na zaměstnanosti a postupu v zaměstnání i odborné přípravy.

Pozměňovací návrh 12
Článek 3, odstavec 3 a (nový)

3 a. ESF podporuje činnosti vyvíjené 
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členskými státy k informování a osvětě 
obyvatelstva, které jsou zaměřeny na boj 
proti diskriminaci a na propagování 
rovnosti mezi muži a ženami ve společnosti. 

Odůvodnění

Boj proti diskriminaci a nerovnostem mezi muži a ženami musí projít osvětou obyvatelstva, 
která by postupně působila na vývoj mentality s cílem dosáhnout skutečné rovnosti na trhu 
práce. 

Pozměňovací návrh 13
Článek 3, odstavec 4

4. V rámci provádění priority sociálního 
začleňování uvedené v odstavci 2 písm.c) 
bodě i) může financování ESF činností 
spadajících do rozsahu působnosti nařízení 
(ES) č. […] [FEDER] představovat 
maximálně 10 % dotčené priority. 

4. V rámci provádění priority sociálního 
začleňování uvedené v odstavci 1 písm.c) 
bodě i) může financování ESF činností 
spadajících do rozsahu působnosti nařízení 
(ES) č. […] [FEDER] představovat 
maximálně 10 % dotčené priority.

Odůvodnění

Jde o chybu v odstavci. Sociálního začleňování se týká článek 3 odstavec 1 písm. c) bod i), 
nikoliv odstavec 2 písm. c) bod i).

Pozměňovací návrh 14
Článek 4, odstavec 2 a (nový)

2 a. Operační programy obsahují plán 
financování specifických činností, včetně 
činností určených na podporu sociální 
soudržnosti a rovnosti mezi muži a ženami. 

Odůvodnění

Zařazení plánu financování jednotlivých opatření a specifických činností, zejména těch, které 
mají podporovat rovnost žen a mužů, do operačních programů umožní kontrolovat použití 
fondů a posoudit účinnost každého zásahu.

Pozměňovací návrh 15
Článek 4, odstavec 4

4. Vyčíslené cíle a ukazatele, které byly 
vybrány pro sledování provádění národního 
strategického referenčního rámce 
definovaného v článku 18 nařízení (ES) č. 

4. Vyčíslené cíle a ukazatele, které byly 
vybrány pro sledování provádění národního 
strategického referenčního rámce 
definovaného v článku 18 nařízení (ES) č. 
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[…] Rady [o obecných ustanoveních 
týkajících se strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti] jsou ty, které se používají pro 
provádění evropské strategie zaměstnanosti 
a v souvislosti s cíli dohodnutými 
Společenstvím v oblasti sociálního 
začleňování a výchovy a vzdělávání. 
Ukazatele sledování operačních programů 
musí být v souladu s těmito vyčíslenými cíli.

[…] Rady [o obecných ustanoveních 
týkajících se strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti] jsou ty, které se používají pro 
provádění evropské strategie zaměstnanosti 
a v souvislosti s cíli dohodnutými 
Společenstvím v oblasti sociálního 
začleňování, výchovy a vzdělávání a rovněž 
i rovnosti mezi muži a ženami. Ukazatele 
sledování operačních programů musí být v 
souladu s těmito vyčíslenými cíli.

Odůvodnění

Rovnost mezi muži a ženami je jedním z cílů Společenství, který musí být zohledněn 
Evropským sociálním fondem.

Pozměňovací návrh 16
Článek 4, odstavec 5

5. Hodnocení provedená v souvislosti s 
činností ESF posoudí také týkají příspěvek 
činností podporovaných Evropským sociální 
fondem k uskutečňování evropské strategie 
zaměstnanosti a k dosažení cílů Společenství 
v oblasti sociálního začleňování a výchovy a 
vzdělávání v dotčeném členském státě.

5. Hodnocení provedená v souvislosti s 
činností ESF posoudí také týkají příspěvek 
činností podporovaných Evropským sociální 
fondem k uskutečňování evropské strategie 
zaměstnanosti a k dosažení cílů Společenství 
v oblasti sociálního začleňování,
propagování rovnosti mezi muži a ženami a 
výchovy a vzdělávání v dotčeném členském 
státě.

Odůvodnění

Je důležité vyhodnocovat jakou měrou činnosti financované Evropským sociálním fondem 
přispívají v členských státech k postupu rovnosti mužů a žen kupředu. 

Pozměňovací návrh 17
Článek 5, odstavec 2

2. Členské státy a řídicí orgán každého 
operačního programu zajišťují zapojení 
sociálních partnerů a nevládních účastníků 
na příslušné územní úrovni při 
programování, provádění a sledování 
podpory ESF.

2. Členské státy a řídicí orgán každého 
operačního programu zajišťují zapojení 
sociálních partnerů a nevládních účastníků 
na příslušné územní úrovni při 
programování, provádění, sledování a 
hodnocení podpory ESF.

Odůvodnění

Článek 10 obecného nařízení stanoví, že partnerství "se týká přípravy a sledování národního 
strategického referenčního rámce i přípravy, uskutečňování a hodnocení operačních 
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programů. Členské státy zapojí každého z vhodných partnerů, zejména pak regiony, do 
jednotlivých stádií sestavování programů…" 

Pozměňovací návrh 18
Článek 5, odstavec 2 a (nový)

2 a. Členské státy učiní nezbytná opatření k 
informování obyvatelstva a příslušných 
aktérů o operačních programech a 
činnostech, které mohou být financovány 
Evropským sociálním fondem. 

Odůvodnění

Informování obyvatel a příslušných aktérů umožní zajistit transparentnost zásahu fondu, 
zvýšit počet návrhů projektů i účast na financovaných činnostech a přispěje k řešení problému 
nedostatečného využívání prostředků.

Pozměňovací návrh 19
Článek 5, odstavec 3

3. Řídící orgány každého operačního 
programu podporují adekvátní účast 
sociálních partnerů a jejich přístup k 
činnostem financovaným podle článku 2
tohoto nařízení.

V rámci cíle konvergence se nejméně 2 % 
zdrojů ESF přidělí na rozvoj kapacit a na 
činnosti podnikané sociálními partnery 
společně, zejména co se týče přizpůsobivosti 
pracovníků a podniků uvedené v článku 2
odst. 1 písm. a).

3. Řídící orgány každého operačního 
programu podporují adekvátní účast 
sociálních partnerů a jejich přístup k 
činnostem financovaným podle článku 3
tohoto nařízení.
.
V rámci cíle konvergence se nejméně 2 % 
zdrojů ESF přidělí na rozvoj kapacit a na 
činnosti podnikané sociálními partnery 
společně, zejména co se týče přizpůsobivosti 
pracovníků a podniků uvedené v článku 3 
odst. 1 písm. a).

Odůvodnění

Jde o chybu v čísle článku, na který se odkazuje.

Pozměňovací návrh 20
Článek 5, odstavec 4

4. Řídicí orgán každého operačního 
programu podporuje adekvátní účast 
nevládních organizací a jejich přístup k 
financovaným činnostem, především v 
oblasti sociálního začleňování a rovnosti 
mezi muži a ženami.

4. Řídicí orgán každého operačního 
programu podporuje adekvátní účast 
příslušných nevládních organizací a 
zajišťuje jim jednoduchý a rychlý přístup k 
financovaným činnostem, především v 
oblasti sociálního začleňování a rovnosti 
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mezi muži a ženami.

Odůvodnění

Nevládní organizace se často setkávají s obtížemi při přístupu k činnostem financovaným 
strukturálními fondy, a to zejména kvůli často dlouhým lhůtám a obtížnosti procedury. Bod 
odůvodnění 14 nařízení č.1784/1999 o ESF ostatně stanoví, že "mohou být zamýšlena 
opatření, díky kterým místní skupiny, včetně nevládních organizací, mohou mít jednoduchý a 
rychlý přistup k podpoře fondu…" 

Pozměňovací návrh 21
Článek 6

Členské státy a řídicí orgány se ujistí, že 
operační programy obsahují popis způsobu, 
jakým je rovnost mezi muži a ženami 
podporována při sestavování programů, 
provádění a monitorování, zejména podle 
specifických ukazatelů, jakož i při 
hodnocení..

Členské státy a řídicí orgány se ujistí, že 
operační programy obsahují popis způsobu, 
jakým je rovnost mezi muži a ženami 
podporována při sestavování programů, 
provádění, monitorování, a hodnocení, 
zejména statistickými výkazy a 
kvalitativními a kvantitativními ukazateli 
rozepsanými podle pohlaví.

Členské státy zajistí vyváženou účast mužů 
a žen ve složení orgánů, které rozhodují, 
vybírají a monitorují, a to na úrovni místní, 
regionální a celostátní. 

Odůvodnění

Soustavné používání statistiky a kvalitativních a kvantitativních ukazatelů rozepsaných podle 
pohlaví je určující pro monitorování, hodnocení a posuzování účinnosti zásahů fondu co se 
týče uskutečňování cíle rovnosti příležitostí.Vyvážená účast mužů a žen v orgánech zmíněných 
výše je nezbytná pro správné používání fondů v oblasti rovnosti pohlaví (viz článek 35 
obecného nařízení č. 1260/1999 o strukturálních fondech pojednávající o vyváženém složení 
monitorovacích výborů). 

Pozměňovací návrh 22
Článek 10, písm. c)

c) akce na posílení sociální integrace a 
zaměstnanosti přistěhovalců;

c) akce na posílení sociální integrace a 
zaměstnanosti přistěhovalců, 
znevýhodněných osob a osob postižených;

Odůvodnění

Výroční a závěrečná zpráva o provádění by měla kromě shrnutí akcí ve prospěch 
národnostních menšin obsahovat další kategorie osob, zejména osob znevýhodněných a osob 
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postižených. Výroční a závěrečná zpráva o provádění by měla obsahovat shrnutí akcí 
uskutečňovaných pro posilování sociální integrace a zaměstnanosti všech osob uváděných v 
článku 3 odstavci 1 písm. c).
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