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21. 10. 2015 A8-0307/2 

Pozměňovací návrh  2 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. považuje za politováníhodné, že se 

všeobecně neodkazuje na cíl strategie 

Evropa 2020 v oblasti inteligentního a 

udržitelného růstu podporujícího 

začlenění; zdůrazňuje, že na sociální 

politiky a politiky v oblasti zaměstnanosti 

by se nemělo nahlížet pouze z hlediska 

nákladů, ale rovněž z hlediska 

dlouhodobých přínosů; vyzývá proto 

k začlenění příslušných sociálních a 

environmentálních cílů do nového 

hodnotícího rámce s cílem zajistit, že 

doporučení pro jednotlivé země budou 

adresována všem zemím, které nedosahují 

pokroku v oblasti snižování chudoby, 

tvorby důstojných pracovních míst 

vedoucích ke kvalitní zaměstnanosti, 

předcházení předčasnému ukončování 

školní docházky, podpory celoživotního 

vzdělávání a účinnosti zdrojů a 

předcházení změně klimatu; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/3 

Pozměňovací návrh  3 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. vítá snížení míry nezaměstnanosti 

v Unii; zdůrazňuje však, že úrovně 

nezaměstnanosti jsou i nadále vysoké, a 

žádá členské státy, aby zaujaly celostnější 

přístup k provádění účinných, aktivních 

politik na trhu práce zaměřených jak na 

zaměstnatelnost uchazečů o práci, tak na 

inkluzivnější trh práce, včetně 

dodatečných podpůrných opatření jak pro 

uchazeče o práci, tak pro zaměstnavatele; 

zdůrazňuje, že je v rámci řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti nutné se 

zaměřit na problémy nesouladu mezi 

nabízenými a požadovanými dovednostmi 

a zastarávání kvalifikace, a domnívá se, že 

je nezbytná lepší koordinace těchto politik 

na vnitrostátní i evropské úrovni; volá 

proto po důraznějších opatřeních na 

podporu a další rozvoj účinného 

odborného vzdělávání a přípravy, jakož i 

spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, 

podniky, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími příslušnými zúčastněnými 

stranami a po opatřeních zabývajících se 

potřebou zvýšit účinnost veřejných i 

soukromých služeb v oblasti 

zaměstnanosti s cílem řešit nesoulad mezi 

nabízenými a požadovanými dovednostmi 

na trhu práce a usnadnit hledání 

zaměstnání v Unii; 
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21. 10. 2015 A8-0307/4 

Pozměňovací návrh  4 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. poukazuje na skutečnost, že 

Mezinárodní měnový fond (MMF) a 

Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj (OECD) varovaly před sociálními 

(chudobou pracujících) a hospodářskými 

problémy (utlumením vnitřní poptávky) 

způsobenými devalvací mezd, k níž 

dochází v posledních letech; v této 

souvislosti zdůrazňuje, že pro zachování 

vnitřní poptávky je klíčová přiměřená 

mzdová politika, a že nárůst mezd by měl 

tudíž být lépe přizpůsoben změnám v 

produktivitě; trvá na tom, že je nutné 

zmínit význam zvyšování mezd, zejména 

v těch zemích, kde je výše mezd pod 

hranicí chudoby, aniž by však byla 

dotčena zásada subsidiarity; připomíná, že 

výše minimálních mezd se v jednotlivých 

členských státech značně liší, a opakuje 

svou žádost o provedení studie na toto 

téma
1
, včetně analýzy rozdílů v kupní síle 

mezi jednotlivými členskými státy; vybízí 

členské státy, aby stanovily minimální 

mzdy v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy a postupy a zvážily jejich vliv na 

chudobu pracujících, příjmy domácností, 

celkovou poptávku a tvorbu pracovních 

míst; 

 

                                                 
1
 Usnesení ze dne 11. března 2015 (přijaté texty, P8_TA(2015)0068, bod 46). 
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21. 10. 2015 A8-0307/5 

Pozměňovací návrh  5 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 40 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 40a. domnívá se, že doporučení na rok 

2015 se téměř výhradně zaměřovala na 

trh práce, a nikoli na problémy vzniklé 

omezením služeb a kvalitou služeb pro 

potřebné; připomíná nutnost investic v 

oblasti včasného zásahu a prevence a 

dostupných a inkluzivních služeb vysoké 

kvality včetně vzdělávání od raného věku, 

podpory rodinám a komunitám, 

sociálních služeb a zdravotní péče; 

zdůrazňuje, že zvýšená poptávka po 

službách by rovněž mohla vést k 

významné tvorbě pracovních míst 

v sociálním odvětví, bude-li efektivně 

řízena, a že odvětví zdravotní a sociální 

péče jsou klíčovými oblastmi pro investice 

v rámci úsilí o dosažení udržitelného 

hospodářství; vybízí Komisi, aby v rámci 

strategie Evropa 2020 podávala zprávy 

o tom, jakého pokroku bylo dosaženo při 

rozvíjení iniciativ zaměřených na investice 

do zdravotnictví a sociální péče s ohledem 

na kvalitu pracovních míst; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/6 

Pozměňovací návrh  6 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. domnívá se, že ačkoli Komise uznala, 

že „vzrostla chudoba a marginalizace“
1
, 

neboť je v současné době postižen 

chudobou jeden ze čtyř lidí, je 

politováníhodné, že doporučení pro 

jednotlivé země vůbec nezmiňují cíl 

strategie Evropa 2020 v oblasti chudoby; 

vyzývá k přijetí komplexní strategie boje 

proti chudobě založené na dostupnosti 

důstojných pracovních míst, jež povede ke 

kvalitní zaměstnanosti, službám a 

zavedení minimálního příjmu a sociální 

ochrany v souladu se zásadou 

subsidiarity; zdůrazňuje, že jedním z 

nejlepších nástrojů v boji proti chudobě je 

vzdělávání, tedy nabývání kvalifikací pro 

zaměstnání; zdůrazňuje, že je třeba vzít na 

vědomí, že růst osobního zadlužení je 

situací, která zvyšuje osobní a všeobecnou 

ekonomickou zranitelnost; 

 

Or. en 

                                                 
1
 COM(2015)0250. 
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21. 10. 2015 A8-0307/7 

Pozměňovací návrh  7 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 42a. se znepokojením bere na vědomí 

rychlý nárůst extrémních forem chudoby, 

jako je např. bezdomovectví, v mnohých 

členských státech; vyzývá k tomu, aby byla 

všem členským státům adresována 

doporučení pro jednotlivé země týkající se 

strategií sociálního začleňování, včetně 

boje proti extrémním formám chudoby, 

jako je bezdomovectví; souhlasí s Komisí v 

tom, že členské státy musí bezdomovectví 

a riziko jeho vzniku řešit prostřednictvím 

komplexních strategií založených na 

prevenci, přístupech zaměřených na 

bydlení, přezkumu norem a postupů 

týkajících se soudních vystěhování a 

dostupnosti skutečně cenově přijatelného 

ubytování poskytujícího stabilitu a na 

ukončení kriminalizace bezdomovců; 

vyzývá ke zlepšení mezinárodní výměny 

osvědčených postupů a vzájemného učení 

a uznává v této souvislosti úlohu 

programu EU pro zaměstnanost a sociální 

inovace (EASI); 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/8 

Pozměňovací návrh  8 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 42b. bere na vědomí doporučení Komise 

reformovat zdravotní systémy tak, aby 

splňovaly svůj účel, kterým je poskytovat 

univerzální přístup k vysoce kvalitní 

zdravotní péči, což se týká i přístupu 

k cenově dostupným léčivům, zejména 

k léčivům nutným pro záchranu života, 

a rovněž tyto systémy reformovat tak, aby 

bylo zajištěno dodržování práv 

zdravotnického personálu; konstatuje, že 

v důsledku krize nedokázaly některé 

členské státy zajistit v plné míře zdravotní 

péči pro své obyvatelstvo; 

Or. en 

 

 


