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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V rámci nového nariadenia o finančných perspektívach 2007-2013 navrhnutého Európskou 
komisiou, návrh týkajúci sa Európskeho sociálneho fondu (ESF) opakuje úlohu pridelenú 
fondu od r. 1999 a tou je podpora Európskej stratégie zamestnanosti. Spravodajca pre 
stanovisko víta návrh nariadenia o ESF, ktorý uvádza posilnenie väzieb medzi týmto fondom, 
Európskou stratégiou zamestnanoti a cieľmi schválenými úniou vo veci sociálnej integrácie, 
výchovy a vzdelávania a zvyšovania rovnosti medzi ženami a mužmi. Sledovanie týchto 
cieľov je nevyhnutným dôsledkom Lisabonskej stratégie.
S cielenejšími a zjednodušenejšími výdavkami ESF podporuje, v rámci obidvoch cieľov –
„Konvergencia“ a „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“- zvýšenú adaptáciu 

pracovníkov a podnikov; zlepšenie prístupu žiadateľov o prácu a neaktívnych osôb k 
zamestnaniu, prevenciu nezamestnanosti; predĺženie aktívneho života a zvýšenie účasti žien a 
migrantov na trhu práce; posilnenie sociálnej integrácie znevýhodnených osôb a boj proti 
diskrimináciám; podporu partnerstva pre reformy vo veci zamestnanosti a sociálnej integrácie.

Avšak akcie týkajúce sa investovania do ľudského kapitálu a akcie na posilnenie inštitučnej 
kapacity, efektívnosť administratív a verejných služieb sa týkajú iba cieľa „Konvergencia“. 
Spravodajca preto v tejto veci navrhuje viac flexibility a vyzýva výbor pre zamestnanosť, v 
podstate kompetentný, k preskúmaniu tohto problému.

Spravodajca je rád, že sa v návrhu nariadenia o ESF nachádza explicitná zmienka o potrebe 
podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami nielen integráciou dimenzie rodu do všetkých 
politík, ale tiež špecifickými akciami usilujúcimi sa o zvýšenie zotrvania a postupu žien v 
zamestnaní v súlade s ustanoveniami uvedenými Zmluvou ES.

Spravodajca je toho názoru, že boj proti všetkým typom diskriminácie a podpora rovnosti 
medzi mužmi a ženami musia byť uskutočnené tak v odbornom vzdelávaní, ako aj v prístupe, 
účasti a postupe v zamestnaní.

Senzibilizácia obyvateľstva na boj proti diskriminácii a obzvlášť na podporu rovnosti medzi 
mužmi a ženami je podstatná pre dosiahnutie zmeny v spôsobe myslenia a pre vieru v 
skutočné zmeny. Spravodajca preto usudzuje, že financovanie senzibilizačných a 
informačných akcií ESF-om je nevyhnutné.
 

Spravodajca navrhuje, aby plány financovania špecifických akcií a akcií na integráciu rodovej 
rovnosti boli včlenené do operačných programov v súlade s návrhom výboru pre práva žien a 
rodovú rovnosť, ktorý figuruje v iniciačnej správe poslankyne Maria Antonia Avilès Peréa, o 
cieľoch rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi vo využívaní Štrukturálnych fondov (A5-
0059/2003). Také včlenenie by umožnilo nielen zlepšiť správu fondov, ale aj ohodnotiť, v 
akej miere ženy skutočne ťažia z financovaných akcií.
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So zreteľom na dôležitosť výmeny skúseností a vhodných praktík, ako aj podpory inovačných 
aktivít na zlepšenie situácie žien sa spravodajca teší, že tieto aspekty boli začlenené do 
nového nariadenia o ESF.

Spravodajca sa teší skutočnosti, že nové nariadenie o ESF uvádza konzultáciu mimovládnych 
aktérov v programovaní, uplatňovaní a dohliadaní nad operačnými programami.

Spravodajca sa znepokojuje kvôli chýbajúcim opatreniam pre reklamu financovaných aktivít 
v návrhu nariadenia o ESF, ktoré by učinili tieto aktivity transparentnejšími a prístupnejšími 
pre zainteresovaných aktérov. Navrhuje včleniť také opatrenia do návrhu prejednávaného 
nariadenia. Spravodajca mimo iné trvá na tom, že je nevyhnutné umožniť jednoduchý a 
rýchly prístup k financovaným aktivitám.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 3

(3) ESF podporuje politiky členských štátov, 
ktoré sú úzko späté s generálnymi líniami a 
odporúčaniami robenými v rámci Európskej 
stratégie zamestnanosti a s cieľmi 
schválenými spoločenstvom, ktoré sa týkajú 
sociálnej integrácie, výchovy a vzdelávania, 
za účelom lepšie prispieť k uplatňovaniu 
cieľov, vrátane kvantitatívnych, schválených 
na lisabonskej a göterborskej Európskej 
rade.

(3) ESF podporuje politiky členských štátov, 
ktoré sú úzko späté s generálnymi líniami a 
odporúčaniami robenými v rámci Európskej 
stratégie zamestnanosti a s cieľmi 
schválenými spoločenstvom, ktoré sa týkajú  
sociálnej integrácie, výchovy a vzdelávania, 
ako aj podpory rovnosti medzi ženami a
mužmi, za účelom lepšie prispieť k 
uplatňovaniu cieľov, vrátane 
kvantitatívnych, schválených na lisabonskej 
a göterborskej Európskej rade.

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



PA\558304SK.doc 5/14 PE 355.492v01-00

External translation

SK

Odôvodnenie

Rovnosť medzi ženami a mužmi je v súlade s článkom 2 Zmluvy ES cieľom EÚ, ako aj 
Európskej stratégie zamestnanosti a Lisabonskej stratégie. Článok 2 návrhu nariadenia o 
poslaní Európskeho sociálneho fondu zmieňuje medzi cieľmi spoločenstva rovnosť medzi 
ženami a mužmi. So zreteľom na dôležitosť tohto princípu a snažiac sa o koherenciu je 
potrebné včleniť tento cieľ do odôvodnenia 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 4

(4) Za účelom lepšieho predvídania a 
riadenia zmien sa v rámci cieľa „Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ 
podpora ESF sústreďuje predovšetkým na 
posilnenie schopnosti adaptácie pracovníkov 
a podnikov, zlepšenie prístupu k 
zamestnaniu a účasti na pracovnom trhu,  
posilnenie sociálneho začlenenia 
znevýhodnených osôb a boj proti 
diskriminácii, ako aj na podporu partnerstva 
pre reformu.

(4) Za účelom lepšieho predvídania a 
riadenia zmien sa v rámci cieľov 
„Konvergencia“ a „Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ 
podpora ESF sústreďuje predovšetkým na 
posilnenie schopnosti adaptácie pracovníkov 
a podnikov, zlepšenie prístupu k 
zamestnaniu a účasti na pracovnom trhu, 
posilnenie sociálneho začlenenia 
znevýhodnených osôb a boj proti 
diskriminácii, ako aj na podporu partnerstva 
pre reformu.

Odôvodnenie

Uvedené ciele sa vzťahujú súčasne na cieľ „Konvergencia“ a na cieľ „Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ tak, ako to môžeme čítať v článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 7

(7) Je vhodné zabezpečiť koherenciu 
činnosti ESF s politikami uplatňovanými na 
základe Európskej stratégie zamestnanosti a 
sústrediť podporu fondu na uplatňovanie 
generálnych línií a odporúčaní pre 
zamestnanosť.

(7) Je vhodné zabezpečiť koherenciu 
činnosti ESF s programami a politikami
uplatňovanými na základe Európskej 
stratégie zamestnanosti, najmä s 
programom PROGRESS, ako aj s 
národnými akčnými plánmi pre  
zamestnanosťa sociálne začlenenie a 
sústrediť podporu fondu na uplatňovanie 
generálnych línií a odporúčaní pre 
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zamestnanosť.

Odôvodnenie

Štrukturálne fondy dopĺňajú činnosť členských štátov, je teda nevyhnutné koordinovať činnosť              
ESF s národnými akčnými plánmi pre zamestnanosť a plánmi pre sociálnu integráciu 
(odôvodnenie 13 nariadenia 1784/1999 o ESF). Je potrebné počítať s koherenciou medzi 
činnosťou ESF a programom PROGRESS vtedy, keď sa  tento program týka zamestnanosti a 
sociálnej solidarity. Článok 15 návrhu rozhodnutia o programe PROGRESS (COM(2004) 
488) explicitne uvádza koordináciu činnosti programu s ESF. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 9

(9) Je dôležité, aby členské štáty a Komisia 
dbali o to, aby uplatňovanie priorít 
financovaných ESF na základe cieľov 
„Konvergencia“ a „Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ 
prispeli k podpore rovnosti medzi ženami a 
mužmi. Je potrebné skombinovať prístup k 
integrácii dimenzie rodu do všetkých politík 
so špecifickými akciami usilujúcimi sa 
zvýšiť zotrvanie a postup žien v zamestnaní.

(9) Je dôležité, aby členské štáty a Komisia 
dbali o to, aby uplatňovanie priorít 
financovaných ESF na základe cieľov 
„Konvergencia“ a „Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ 
prispeli k podpore rovnosti medzi ženami a 
mužmi. Je potrebné skombinovať prístup k 
integrácii dimenzie rodu do všetkých politík 
so špecifickými akciami usilujúcimi sa 
zlepšiť prístup k zamestnaniu a zvýšiť 
zotrvanie a postup žien v zamestnaní.

Odôvodnenie

Pre zlepšenie účasti žien na trhu práce je predovšetkým potrebné určiť špecifické opatrenia 
na uľahčenie prístupu žien k zamestnaniu. Článok 2 písm. e) nariadenia 1784/1999 o 
Európskom sociálnom fonde uvádzal, že „fond podporuje… špecifické opatrenia na zlepšenie 
prístupu a účasti žien na trhu práce…“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 odsek 1 písmeno a) ii)

ii) predvídanie a pozitívne riadenie 
hospodárskych zmien, najmä koncepciou a 
šírením novátorských a produktívnejších 
foriem organizácie práce, predovšetkým 
zlepšenia vo veci zdravia a bezpečnosti, 
identifikáciou budúcich potrieb vo veci 

ii) predvídanie a pozitívne riadenie
hospodárskych zmien, najmä koncepciou a 
šírením novátorských a produktívnejších 
foriem organizácie práce, predovšetkým 
zlepšenia vo veci  pracovných podmienok, 
úpravy pracovného času, zdravia a 
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zamestnanosti a kompetencií a rozvojom 
špecifických zamestnaneckých služieb, 
vzdelávaním a podporou pracovníkov v 
kontexte sektorových a podnikových 
reštrukturalizácií.

bezpečnosti, identifikáciou budúcich potrieb 
vo veci zamestnanosti a kompetencií a 
rozvojom špecifických zamestnaneckých 
služieb, vzdelávaním a podporou 
pracovníkov v kontexte sektorových a 
podnikových reštrukturalizácií.

Odôvodnenie

Zlepšenie kvality práce uvedené Lisabonskou stratégiou a podporované ESF musí prechádzať 
tak  zlepšením pracovných podmienok, ako aj úpravou pracovného času, najmä pre zvýšenie 
flexibility, aby sa prihliadalo k vývoju na trhu práce a umožnilo zosúladenie rodinného a 
pracovného života.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 odsek 1 písmeno b) úvodná časť

b) Zlepšiť prístup žiadateľov o zamestnanie 
a neaktívnych osôb k zamestnaniu, 
prevencia nezamestnanosti, predĺženie 
aktívneho života a zvýšenie účasti žien a 
migrantov na trhu práce, predovšetkým 
podporujúc:

b) Zlepšiť prístup žiadateľov o zamestnanie, 
najmä mladých a obzvlášťmladých žien a 
neaktívnych osôb k zamestnaniu, prevencia 
nezamestnanosti, predĺženie aktívneho 
života a zvýšenie účasti, ako aj postupu žien 
a migrantov na trhu práce, predovšetkým 
podporujúc:

Odôvodnenie

Podľa štatistík počet nezamestnaných mladých ľudí neustále rastie. Navyše sa táto situácia 
dotýka najmä mladých žien. Podpora ESF je podstatná pre pomoc členským štátom v boji 
proti tomuto problému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 3 odsek 1 písmeno b) ii a) (nové)

ii a) špecifické akcie na zlepšenie prístupu 
a zvýšenie účasti na zamestnanosti, ako aj 
postupu mladých ľudí a najmä mladých 
žien v zamestnaní.
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Odôvodnenie

Viď Odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 3 odsek 1 písmeno b) iii)

iii) špecifické akcie s cieľom zvýšiť trvalú 
účasť a postup žien v zamestnaní,  obmedziť 
segregáciu na trhu práce na základe 
pohlavia, najmä bojom proti zakoreneným  
rozdielom vo finančnom odmeňovaní medzi 
ženami a mužmi, zosúladiť pracovný a 
osobný život, najmä uľahčením prístupu k 
opatrovateľským službám pre deti a osoby 
odkázané na starostlivosť.

iii) špecifické akcie s cieľom zlepšiť prístup 
k zamestnaniu a zvýšiť trvalú účasť a 
postup žien v zamestnaní, obmedziť 
segregáciu na trhu práce na základe 
pohlavia, najmä bojom proti zakoreneným  
rozdielom vo finančnom odmeňovaní medzi 
ženami a mužmi, zosúladiť pracovný a 
osobný život, najmä uľahčením prístupu k 
opatrovateľským službám pre deti a osoby 
odkázané na starostlivosť.

Odôvodnenie

Opatrenia pre uľahčenie prístupu a účasti žien na zamestnanosti sú nevyhnutné. Článok 2 
písm. e) nariadenia 1784/1999 o ESF určuje, že „ fond podporuje špecifické opatrenia pre 
zlepšenie prístupu a účasti žien na trhu práce…“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 3 odsek 1 písmeno b) iv)

iv) špecifické akcie s cieľom posilniť 
sociálnu integráciu migrantov a zvýšiť ich 
účasť na zamestnanosti, najmä 
poradenstvom, jazykovým vzdelávaním a 
validáciou kompetencií získaných v 
zahraničí.

iv) špecifické akcie s cieľom posilniť 
sociálnu integráciu migrantov, zlepšiť ich 
prístup k zamestnaniu a zvýšiť ich účasť a 
postup v zamestnaní, najmä poradenstvom, 
jazykovým vzdelávaním a validáciou 
kompetencií získaných v zahraničí.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa pre osoby, ktoré emigrovali do Európskej únie, počítalo nielen s 
možnosťou dostať sa na trh práce a trvalo sa ho účastniť, ale taktiež s možnosťou profesijne 
postupovať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 3 odsek 1 písmeno c) i)

i) cesty pracovného zaradenia pre 
znevýhodnené osoby, osoby konfrontované s 
vylúčením zo spoločnosti a s predčasným 
ukončením školskej dochádzky, menšiny a 
hendikepované osoby prostredníctvom 
opatrení podporujúcich zamestnateľnosť, 
zvlášť v oblasti sociálneho hospodárstva, 
prostredníctvom sprievodných akcií a 
dotknutej sociálnej podpory a 
opatrovateľských služieb;

i) cesty pracovného zaradenia pre 
znevýhodnené osoby, osoby konfrontované s 
vylúčením zo spoločnosti a s predčasným 
ukončením školskej dochádzky, menšiny a 
hendikepované osoby, prostredníctvom 
opatrení podporujúcich zamestnateľnosť, 
zvlášť v oblasti sociálneho hospodárstva, 
prostredníctvom sprievodných akcií a 
náležitej sociálnej podpory a 
opatrovateľských služieb;

Odôvodnenie

Jedná sa o chybu v preklade v porovnaní s pôvodnou anglickou verziou, ktorá hovorí o 
„…accompanying actions and relevant social support and care services“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 3 odsek 1 písmeno c) ii)

ii) Rozmanitosť pracovných miest a boj proti 
diskriminácii v prístupe na trh práce, 
prostredníctvom senzibilizačných kampaní a 
účasti miestnych a podnikových kolektívov.

ii) Rozmanitosť pracovných miest a boj proti 
diskriminácii v odbornom vzdelávaní, v 
prístupe,  účasti na trhu práce a v postupe 
na trhu práce, prostredníctvom 
senzibilizačných kampaní a účasti miestnych 
a podnikových kolektívov.

Odôvodnenie

Diskriminácia medzi znevýhodnenými osobami sa netýka výlučne prístupu, ale aj účasti na 
zamestnanosti a postupu v zamestnaní, ako aj odborného vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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Článok 3 odsek 3a (nový)

3a ESF podporuje informačné akcie a 
akcie na senzibilizáciu obyvateľstva 
zahájené členskými štátmi, zamerané na 
boj proti diskriminácii a podporu rovnosti 
medzi ženami a mužmi v spoločnosti.

Odôvodnenie

Boj proti diskriminácii a nerovnostiam medzi mužmi a ženami musí prechádzať 
senzibilizáciou obyvateľstva, aby postupne rozvíjal spôsob myslenia s cieľom dosiahnuť 
skutočnú rovnosť na trhu práce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 3 odsek 4

4. V rámci uplatňovania priority týkajúcej sa 
sociálnej integrácie uvedenej v odseku 2 (c) 
(i), financovanie akcií spadajúcich do 
aplikačného poľa nariadenia (ES) č. […] 
[FEDER] ESF-om sa môže zdvihnúť až na 
maximum 10% zo sumy dotknutej prioritnej 
osi.

4. V rámci uplatňovania priority týkajúcej sa 
sociálnej integrácie uvedenej v odseku 1 (c) 
(i), financovanie akcií spadajúcich do 
aplikačného poľa nariadenia (ES) č. […] 
[FEDER] ESF-om sa môže zdvihnúť až na 
maximum 10% zo sumy dotknutej prioritnej 
osi.

Odôvodnenie

Jedná sa o chybu v odseku. Sociálneho začlenenia sa totiž týka článok 3 odsek 1 písm. c) i) a 
nie odsek 2 písm. c) i).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 4 odsek 2a (nový)

2a Operačné programy obsahujú plán 
financovania špecifických akcií, vrátane 
akcií určených na podporu sociálnej 
súdržnosti a rovnosti medzi ženami a 
mužmi.



PA\558304SK.doc 11/14 PE 355.492v01-00

External translation

SK

Odôvodnenie

Integrácia financovania rôznych opatrení a špecifických akcií do operačných programov, 
najmä akcií určených na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi, umožní kontrolovať 
používanie fondov a posudzovať efektívnosť každej intervencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 4 odsek 4

4. Kvantitatívne ciele a ukazovatele vybrané 
na sledovanie uplatňovania národného 
strategického referenčného rámca určeného 
v článku 18 nariadenia (ES) č. […] Rady 
[prinášajúce všeobecné ustanovenia o 
Štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde] 
sú tie, ktoré sú použivané v uplatňovaní 
Európskej stratégie zamestnanosti a v rámci 
cieľov schválených spoločenstvom v oblasti 
sociálnej integrácie a výchovy a 
vzdelávania. Ukazovatele dohliadania nad 
operačnými programami musia byť 
koherentné s týmito kvantitatívnymi cieľmi.

4. Kvantitatívne ciele a ukazovatele vybrané 
na sledovanie uplatňovania národného 
strategického referenčného rámca určeného 
v článku 18 nariadenia (ES) č. […] Rady 
[prinášajúce všeobecné ustanovenia o 
Štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde] 
sú tie, ktoré sú používané v uplatňovaní 
Európskej stratégie zamestnanosti a v rámci 
cieľov schválených spoločenstvom v oblasti 
sociálnej integrácie, výchovy a vzdelávania, 
ako aj rovnosti medzi ženami a mužmi. 
Ukazovatele dohliadania nad operačnými 
programami musia byť koherentné s týmito 
kvantitatívnymi cieľmi.

Odôvodnenie

Rovnosť medzi ženami a mužmi je cieľom spoločenstva, ktorý musí byť vzatý na vedomie ESF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 4 odsek 5

5. Hodnotenia uskutočnené v súvislosti s 
činnosťou ESF sa týkajú taktiež prínosu 
akcií podporených ESF k uskutočňovaniu 
Európskej stratégie zamestnanosti a cieľov 
spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie a 
výchovy a vzdelávania v dotknutých 
členských štátoch.

5. Hodnotenia uskutočnené v súvislosti s 
činnosťou ESF sa týkajú taktiež prínosu 
akcií podporených ESF k uskutočňovaniu 
Európskej stratégie zamestnanosti a cieľov 
spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie, 
propagácie rovnosti medzi ženami a mužmi
a výchovy a vzdelávania v dotknutých 
členských štátoch.

Odôvodnenie
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Je dôležité zhodnotiť, v akej miere akcie financované ESF prispievajú k podpore rovnosti 
medzi ženami a mužmi v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 5 odsek 2

2. Členské štáty a riadiaci orgán každého 
operačného programu dbá o účasť 
sociálnych partnerov a o náležitú 
konzultáciu mimovládnych aktérov, na 
adekvátnej teritoriálnej úrovni, počas 
programovania, uplatňovania  a dohliadania 
nad podporou ESF.

2. Členské štáty a riadiaci orgán každého 
operačného programu dbá o účasť 
sociálnych partnerov a o náležitú 
konzultáciu mimovládnych aktérov, na 
adekvátnej teritoriálnej úrovni, počas 
programovania, uplatňovania, dohliadania  a 
posudzovania podpory ESF.

Odôvodnenie

Článok 10  všeobecného nariadenia uvádza, že partnerstvo „sa týka prípravy a dohliadania 
nad národným strategickým referenčným rámcom, ako aj prípravy, uplatňovania, dohliadania 
a posudzovania operačných programov. Členské štáty prijímajú za spoločníka každého z 
náležitých partnerov, najmä regióny, v rozličných štádiách programovania …“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 5 odsek 2a (nový)

2a Členské štáty robia potrebné opatrenia 
pre informovanie obyvateľstva a 
dotknutých aktérov o operačných 
programoch a aktivitách, ktoré môžu byť 
financované ESF.

Odôvodnenie

Informovanosť obyvateľstva a dotknutých aktérov umožňuje zabezpečiť transparentnosť 
intervencie fondu, zvýšiť počet návrhov, ako aj účasť na financovaných aktivitách a prispeje k 
vyriešeniu problémov so zneužívaním úverov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 5 odsek 3

3. Riadiace orgány každého operačného 
programu podporujú 

3. Riadiace orgány každého operačného 
programu podporujú
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adekvátnu účasť sociálnych partnerov a ich 
prístup k financovaným aktivitám na základe 
článku 2 tohto nariadenia.

Na základe cieľu „Konvergencia“, 
prinajmenšom 2 % zdrojov ESF sú určené 
na rozvoj kapacít a aktivity podniknuté 
spoločne so sociálnymi partnermi, obzvlášť 
čo sa týka schopnosti adaptácie pracovníkov 
a podnikov určenej v článku 2, 1 (a).

adekvátnu účasť sociálnych partnerov a ich 
prístup k financovaným aktivitám na základe 
článku 3 tohto nariadenia.

Na základe cieľu „Konvergencia“, 
prinajmenšom 2 % zdrojov ESF sú určené 
na rozvoj kapacít a aktivity podniknuté 
spoločne so sociálnymi partnermi, obzvlášť 
čo sa týka schopnosti adaptácie pracovníkov 
a podnikov určenej v článku 3, 1 (a).

Odôvodnenie

Jedná sa o chybné číslo článku v odkaze.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 5 odsek 4

4. Riadiaci orgán každého operačného 
programu povzbudzuje adekvátnu účasť 
mimovládnych organizácií a ich prístup k 
financovaným aktivitám, najmä v oblasti 
sociálnej integrácie a rovnosti medzi ženami 
a mužmi.

4. Riadiaci orgán každého operačného 
programu povzbudzuje adekvátnu účasť 
dotknutých mimovládnych organizácií a 
zabezpečuje im jednoduchý a rýchly prístup 
k financovaným aktivitám, najmä v oblasti 
sociálnej integrácie a rovnosti medzi ženami 
a mužmi.

Odôvodnenie

MVO sa často stretávajú s ťažkosťami prístupu k aktivitám financovaným Štrukturálnymi 
fondami najmä z dôvodu často dlhých lehôt a neľahkého procesu. Odôvodnenie 14 nariadenia 
1784/1999 o ESF napokon uvádza, že „môžu sa určiť opatrenia, ktoré poskytnú miestnym 
skupinám, vrátane mimovládnych organizácií, jednoduchý a rýchly prístup k príspevku z 
fondu…“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 6

Členské štáty a riadiace orgány sa 
ubezpečujú, že operačné programy obsahujú 
popis a spôsob, akým je rovnosť medzi 
ženami a mužmi podporovaná v 
programovaní, uplatňovaní, dohliadaní, 

Členské štáty a riadiace orgány sa 
ubezpečujú, že operačné programy obsahujú 
popis a spôsob, akým je rovnosť medzi 
ženami a mužmi podporovaná v 
programovaní, uplatňovaní, dohliadaní a
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najmä prostredníctvom špecifických 
ukazovateľov, ako aj posudzovania.

posudzovaní, najmä prostredníctvom 
štatistík a kvalitatívnych a kvantitatívnych 
ukazovateľov rozdelených podľa pohlavia.

Členské štáty dbajú o vyrovnanú účasť žien 
a mužov v zložení rozhodovacích, 
výberových a dohliadacích orgánov na 
miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Odôvodnenie

Systematické využívanie štatistík a kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov rozdelených 
podľa pohlavia je rozhodujúce pre dohliadanie, posudzovanie a hodnotenie efektívnosti 
intervencií fondu v súvislosti s uskutočnením cieľu rovnosti príležitostí. Vyrovnaná účasť žien 
a mužov vo vyššie citovaných orgánoch je nevyhnutná pre správne využitie fondu v oblasti 
rodovej rovnosti (porovnaj článok 35 všeobecného nariadenia 1260/1999 o Štrukturálnych 
fondoch o vyrovnanom zložení dohliadacích výborov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 10 písmeno c)

c) akcie zamerané na posilnenie sociálnej 
integrácie a zamestnanosti menšín; 

c) akcie zamerané na posilnenie sociálnej 
integrácie a zamestnanosti menšín, 
znevýhodnených osôb a hendikepovaných 
osôb;

Odôvodnenie

Ročná a konečná správa o plnení by mala okrem syntézy akcií v prospech národných menšín 
obsahovať ďaľšie kategórie osôb, najmä znevýhodnené a hendikepované osoby. Ročná a 
konečná správa o plnení by mala obsahovať syntézu akcií uskutočnených za účelom 
posilnenia sociálnej integrácie a zamestnanosti všetkých osôb uvedených v čl. 3 ods. 1 písm. 
c).
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