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21. 10. 2015 A8-0307/14 

Pozměňovací návrh  14 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že hlavní politické iniciativy, 

mezi něž patřila i doporučení týkající se 

politik, vycházely z ekonomických 

předpovědí, které neočekávaly nízký růst a 

inflaci zapříčiněné úspornými opatřeními 

realizovanými na počátku období a do 

velké míry podcenily rozsah fiskálního 

multiplikačního efektu v situaci vážných 

finančních otřesů a také význam účinků 

přelévání do dalších členských států 

v období synchronizované konsolidace 

společně s deflačním dopadem 

kumulativních a zrychlených 

strukturálních reforem; 

2. konstatuje, že některé politické 

iniciativy, mezi něž patřila i doporučení 

týkající se politik, vycházely 

z ekonomických předpovědí, které 

neočekávaly nízký růst a inflaci 

zapříčiněné pomalým prováděním 

reforem, včetně opatření potírajících 

daňové úniky a podvody a zpoždění v 

narušování vazeb mezi bankami a státy a 

odstraňování investičních mezer, a do 

velké míry podcenily rozsah fiskálního 

multiplikačního efektu v situaci vážných 

finančních otřesů; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/15 

Pozměňovací návrh  15 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá, že se Komise v doporučeních pro 

jednotlivé země pro rok 2015 zaměřuje na 

čtyři hlavní priority pro dosažení 

hospodářského růstu: posilování investic, 

provádění strukturálních reforem na trzích 

produktů, služeb a práce, fiskální 

odpovědnost a zlepšování politiky 

zaměstnanosti; zdůrazňuje význam těchto 

faktorů růstu rovněž v souvislosti 

s plněním cílů strategie Evropa 2020 

i obecného cíle zvýšit globální 

konkurenceschopnost EU; konstatuje, že 

současně by nemělo dojít k oslabení 

ochrany pracovníků nebo ohrožení 

evropského sociálního modelu; 

3. vítá, že se Komise v doporučeních pro 

jednotlivé země pro rok 2015 zaměřuje na 

čtyři hlavní priority pro dosažení 

hospodářského růstu: posilování investic, 

provádění strukturálních reforem na trzích 

produktů, služeb a práce, fiskální 

odpovědnost a zlepšování politiky 

zaměstnanosti; zdůrazňuje význam těchto 

faktorů růstu rovněž v souvislosti 

s plněním cílů strategie Evropa 2020 

i obecného cíle zvýšit globální 

konkurenceschopnost EU; konstatuje, že 

současně by nemělo dojít k ohrožení 

evropského sociálního modelu založeného 

na tržním hospodářství; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/16 

Pozměňovací návrh  16 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. bere na vědomí nový přístup Komise s 

cílem zefektivnit proces evropského 

semestru, například větším zaměřením na 

omezený počet nejdůležitějších priorit a 

výzev a zveřejňováním svých analýz pro 

jednotlivé země a pro eurozónu o tři 

měsíce dříve než v předchozích letech; 

s ohledem na tento nový časový rámec 

evropského semestru vyzývá v této 

souvislosti členské státy, aby při 

zapojování vnitrostátních parlamentů 

i místních a regionálních orgánů a dalších 

zúčastněných stran postupovaly 

strukturovaněji; doporučuje, aby byly 

hlavní strukturální reformy a změny, které 

prosazují doporučení pro jednotlivé země, 

doprovázeny posouzeními jejich 

krátkodobých i dlouhodobých sociálních 

dopadů; 

4. bere na vědomí nový přístup Komise s 

cílem zefektivnit proces evropského 

semestru, například větším zaměřením na 

omezený počet nejdůležitějších priorit a 

výzev a zveřejňováním svých analýz pro 

jednotlivé země a pro eurozónu o tři 

měsíce dříve než v předchozích letech; 

s ohledem na tento nový časový rámec 

evropského semestru vyzývá v této 

souvislosti členské státy, aby při 

zapojování vnitrostátních parlamentů 

i místních a regionálních orgánů a dalších 

zúčastněných stran postupovaly 

strukturovaněji; doporučuje, aby byly 

hlavní strukturální reformy a změny, které 

prosazují doporučení pro jednotlivé země, 

doprovázeny posouzeními jejich 

krátkodobých i dlouhodobých účinků 

z hlediska nákladů a přínosů; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/17 

Pozměňovací návrh  17 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vítá jako krok správným směrem 

skutečnost, že vstoupilo v platnost nařízení 

o Evropském fondu pro strategické 

investice (EFSI), zaměřeném na posílení 

soukromých i veřejných investic v EU mj. 

prostřednictvím národních podpůrných 

bank v EU, a vyzývá všechny zúčastněné 

strany a instituce, aby zajistily jeho rychlé 

a účinné provedení, s cílem usnadnit 

přístup k financování pro podniky, a 

zejména pro malé a střední podniky; je 

toho názoru, že jedním z hlavních cílů 

projektů, které získávají podporu z EFSI, 

by mělo být vytváření důstojných 

pracovních míst vedoucích ke kvalitní 

zaměstnanosti a dosahování sociální, 

hospodářské a územní soudržnosti; je 

přesvědčen, že kdekoli je to možné, je 

třeba podporovat sociální investice, jejichž 

cílem je prosazovat pozitivní sociální 

dopad a snižovat nerovnost, a to mj. 

prostřednictvím zlepšování veřejných 

služeb a podpory vytváření pracovních 

míst pro kategorie znevýhodněných osob; 

žádá členské státy, aby úzce zapojovaly své 

místní a regionální orgány do podpory 

seznamů projektů a investičních 

platforem; pokládá úspěch tohoto plánu za 

klíčový, a proto bude jeho uskutečňování 

velmi podrobně sledovat, zejména veškeré 

snahy o přesuny investičních výdajů a 

8. vítá jako krok správným směrem 

skutečnost, že vstoupilo v platnost nařízení 

o Evropském fondu pro strategické 

investice (EFSI), zaměřeném na posílení 

soukromých i veřejných investic v EU mj. 

prostřednictvím národních podpůrných 

bank v EU, a vyzývá všechny zúčastněné 

strany a instituce, aby zajistily jeho rychlé 

a účinné provedení, s cílem usnadnit 

přístup k financování pro podniky, a 

zejména pro malé a střední podniky; je 

toho názoru, že projekty, které získávají 

podporu z EFSI, by měly mít značnou 

společenskou a ekonomickou hodnotu, 

měly by být atraktivní pro soukromý 

kapitál, neboť by měly řešit selhání trhu, 
a měly by se zaměřovat na hlavní oblasti 

podporující růst, zejména podporou 

malých a středních podniků a společností 

se střední tržní kapitalizací; pokládá 

úspěch tohoto plánu za klíčový, a proto 

bude jeho uskutečňování velmi podrobně 

sledovat, zejména veškeré snahy o přesuny 

investičních výdajů a veřejného dluhu 

z rozvah členských států; zdůrazňuje v 

souvislosti s EFSI zásluhu Parlamentu na 

minimalizaci přesunu prostředků 

z programu Horizont 2020 a z Nástroje pro 

propojení Evropy; připomíná svůj závazek 

snížit v průběhu ročního rozpočtového 

procesu škrty; 
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veřejného dluhu z rozvah členských států; 

zdůrazňuje v souvislosti s EFSI zásluhu 

Parlamentu na minimalizaci přesunu 

prostředků z programu Horizont 2020 a 

z Nástroje pro propojení Evropy; 

připomíná svůj závazek snížit v průběhu 

ročního rozpočtového procesu škrty; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/18 

Pozměňovací návrh  18 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. konstatuje, že v některých členských 

státech je zapotřebí prorůstová fiskální 

konsolidace, která povede k vytváření 

pracovních míst, udržitelnému růstu 

a nižším úrovním dluhu a která jim 

umožní, aby splnily podmínky Paktu 

o stabilitě a růstu; bere na vědomí 

vysvětlující sdělení Komise o pružnosti v 

souvislosti s paktem o stabilitě a růstu, 

jehož cílem je vyjasnit oblast působnosti 

ustanovení o investicích a umožnit určitou 

míru dočasné flexibility v preventivních 

opatřeních Paktu o stabilitě a růstu; 

9. konstatuje, že v některých členských 

státech je zapotřebí prorůstová fiskální 

konsolidace, která povede k vytváření 

pracovních míst, udržitelnému růstu 

a nižším úrovním dluhu a která jim 

umožní, aby splnily podmínky Paktu 

o stabilitě a růstu, a co je důležitější, aby 

přestaly zatěžovat mladé a budoucí 

generace;  

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/19 

Pozměňovací návrh  19 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je znepokojen přetrváváním 

makroekonomické nerovnováhy 

v některých členských státech, zejména 

vysokými úrovněmi veřejného a 

soukromého dluhu a velkou nerovnováhou 

běžných účtů, stejně jako nadměrnými 

riziky ve finančním sektoru, konkrétněji v 

bankovnictví, zejména ze strany institucí, 

jejichž velikost nedovoluje jejich selhání; 

zdůrazňuje, že smyčky mezi bankami 

a státy nebyly dosud zcela vyřešeny 

a nadále představují riziko pro finanční 

a fiskální stabilitu; konstatuje, že přebytky 

běžného účtu způsobují odlišná rizika než 

deficity, a upozorňuje na rostoucí 

hospodářské rozdíly v Unii a eurozóně, jež 

ohrožují soudržnost evropských 

odvětvových politik; 

10. je znepokojen přetrváváním 

makroekonomické nerovnováhy 

v některých členských státech, zejména 

vysokými úrovněmi veřejného a 

soukromého dluhu a velkou nerovnováhou 

běžných účtů, stejně jako nadměrnými 

riziky ve finančním sektoru, konkrétněji v 

bankovnictví, zejména ze strany institucí, 

jejichž velikost nedovoluje jejich selhání; 

zdůrazňuje, že smyčky mezi bankami 

a státy nebyly dosud zcela vyřešeny 

a nadále představují riziko pro finanční 

a fiskální stabilitu; vyzývá Komisi a Radu, 

aby odstranily nulové rizikové váhy u rizik 

spojených se stáními dluhopisy; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/20 

Pozměňovací návrh  20 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 

podnikové prostředí EU a zvýšit 

produktivitu, a to prostřednictvím 

vyváženého souboru politik veřejného a 

soukromého vzdělávání a inovací; 

zdůrazňuje, že vnitřní trh EU je stále 

roztříštěný a že hospodářství EU trpí 

nedostatkem inovací, přičemž inovace jsou 

klíčovým předpokladem růstu 

a produktivity, a že podpora inovací má 

proto zásadní význam pro zlepšení 

konkurenceschopnosti EU na mezinárodní 

úrovni; bere v této souvislosti na vědomí 

návrh ve zprávě pěti předsedů; připomíná, 

že pro úspěch EFSI je důležitá kvalitní 

regulace podniků; vyzývá proto k rozvoji 

kapitálového trhu, k odstranění 

administrativních překážek, pokud tím 

nebude narušena nezbytná ochrana 

zaměstnanců a spotřebitelů, k omezení 

byrokracie, k posílení kvality a účinnosti 

soudních systémů členských států, ke 

krokům zaměřeným proti vyhýbání se 

daňovým povinnostem, daňovým únikům a 

daňovým rájům a k reformě daňových a 

právních systémů členských států; 

zdůrazňuje, že je důležité vyhýbat se 

univerzálním politikám; zdůrazňuje, že 

zkvalitnění správní kapacity na všech 

úrovních veřejné správy je v řadě 

členských států jednou z klíčových priorit; 

13. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 

podnikové prostředí EU a zvýšit 

produktivitu, a to prostřednictvím 

vyváženého souboru politik veřejného a 

soukromého vzdělávání a inovací; 

zdůrazňuje, že vnitřní trh EU je stále 

roztříštěný a že hospodářství EU trpí 

nedostatkem inovací, přičemž inovace jsou 

klíčovým předpokladem růstu 

a produktivity, a že podpora inovací má 

proto zásadní význam pro zlepšení 

konkurenceschopnosti EU na mezinárodní 

úrovni; bere v této souvislosti na vědomí 

návrh ve „zprávě pěti předsedů“ 

o dokončení evropské hospodářské 

a měnové unie, kterým se v rámci 

eurozóny vytváří systém orgánů pro 

konkurenceschopnost; připomíná, že pro 

úspěch EFSI je důležitá kvalitní regulace 

podniků; vyzývá proto k rozvoji 

kapitálového trhu, k odstranění 

administrativních překážek, pokud tím 

nebude narušena nezbytná ochrana 

spotřebitelů, k omezení byrokracie, k 

posílení kvality a účinnosti soudních 

systémů členských států, ke krokům 

zaměřeným proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem, daňovým únikům a daňovým 

rájům a k reformě daňových a právních 

systémů členských států; zdůrazňuje, že je 

důležité vyhýbat se univerzálním 
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připomíná, že je nutné řešit otázku 

nehlášené práce, která poškozuje 

hospodářství EU a vede k nekalé soutěži a 

narušení trhu a má za následek rostoucí 

nedostatek sociální a pracovněprávní 

ochrany pracovníků; vyzývá proto, aby 

rychle vstoupila v platnost evropská 

platforma pro boj proti nehlášené práci; 

politikám; zdůrazňuje, že zkvalitnění 

správní kapacity na všech úrovních veřejné 

správy je v řadě členských států jednou 

z klíčových priorit; připomíná, že je nutné 

řešit otázku nehlášené práce, která 

poškozuje hospodářství EU a vede k nekalé 

soutěži a narušení trhu a má za následek 

rostoucí nedostatek sociální a 

pracovněprávní ochrany pracovníků; 

vyzývá proto, aby rychle vstoupila v 

platnost evropská platforma pro boj proti 

nehlášené práci; 

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

Pozměňovací návrh  21 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. zdůrazňuje, že v boji proti 

nezaměstnanosti hrají významnou úlohu 

flexibilní trhy práce, neboť zachovávají 

kvalitní pracovní sílu a neoslabují základní 

právo pracovníků na jisté a přiměřeně 

placené pracovní místo v EU; poukazuje 

zejména na negativní dopad, který mají na 

vytváření pracovních míst například 

úrovně mezd, jež neodpovídají vývoji 

produktivity, nebo nekalé praktiky, mezi 

než patří obcházení právních předpisů 

týkajících se trhu práce často bezúčelným 

nabízením občanskoprávních smluv 

namísto pracovních smluv; vyzývá k tomu, 

aby se daňové zatížení přesunulo ze 

zdanění práce na jiné zdroje zdanění, a k 

vytvoření reálného plánu pro boj proti 

nezaměstnanosti, který nepovede ke 

snižování standardů kvality; v této 

souvislosti požaduje spravedlivější trhy 

práce, které by zajišťovaly volný pohyb 

pracovníků po Evropě, a politiky 

přerozdělování, jež by zohledňovaly 

specifickou situaci každého členského státu 

s cílem zvýšit ekonomický růst, 

konkurenceschopnost a produktivitu a 

usnadnit stále větší hospodářskou a sociální 

konvergenci; 

17. zdůrazňuje, že v boji proti 

nezaměstnanosti hrají významnou úlohu 

flexibilní trhy práce, neboť zachovávají 

kvalitní pracovní sílu a neoslabují základní 

právo pracovníků na jisté a přiměřeně 

placené pracovní místo v EU; poukazuje 

zejména na negativní dopad, který mají na 

vytváření pracovních míst například 

úrovně mezd, jež neodpovídají vývoji 

produktivity, nebo nekalé praktiky, mezi 

než patří obcházení právních předpisů 

týkajících se trhu práce často bezúčelným 

nabízením občanskoprávních smluv 

namísto pracovních smluv; vyzývá k tomu, 

aby se daňové zatížení přesunulo ze 

zdanění práce na jiné zdroje zdanění, a k 

vytvoření reálného plánu pro boj proti 

nezaměstnanosti, který nepovede ke 

snižování standardů kvality; v této 

souvislosti požaduje spravedlivější trhy 

práce, které by zajišťovaly volný pohyb 

pracovníků po Evropě a přenositelnost 

nároků, jako jsou práva na důchodové 

zabezpečení, jež by zohledňovaly 

specifickou situaci každého členského státu 

s cílem zvýšit ekonomický růst, 

konkurenceschopnost a produktivitu a 

usnadnit stále větší hospodářskou a sociální 

konvergenci; 

Or. en 



 

AM\1076543CS.doc  PE570.900v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21. 10. 2015 A8-0307/22 

Pozměňovací návrh  22 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyjadřuje politování nad tím, že se s 

doporučeními pro jednotlivé země členské 

státy dostatečně neztotožňují, v důsledku 

čehož je obtížné demokraticky koordinovat 

legitimní hospodářské politiky členských 

států s evropskými doporučeními, a nad 

nedostatečným mechanismem 

demokratické odpovědnosti; vyzývá v této 

souvislosti k většímu zapojení 

vnitrostátních parlamentů a místních 

a regionálních orgánů, ale také příslušných 

vnitrostátních a evropských 

zainteresovaných stran, jako jsou např. 

zástupci občanské společnosti, do přípravy 

a vypracovávání národních programů 

reforem (NRP); vítá spolupráci, která 

probíhá mezi vnitrostátními parlamenty a 

Evropským parlamentem při projednávání 

doporučení pro jednotlivé země, a vyzývá 

k ještě ambicióznější spolupráci zahrnující 

sdílení osvědčených postupů a 

zdokonalování procesu evropského 

semestru; zdůrazňuje, že provádění 

doporučení pro jednotlivé země 

z politického, právního a hospodářského 

hlediska by mohlo být posíleno 

transparentní spoluprací mezi Komisí 

a dotčenými členskými státy, která by měla 

být zahájena během přípravné fáze roční 

analýzy růstu a měla by pokračovat, dokud 

nebudou doporučení pro jednotlivé země 

18. vyjadřuje politování nad tím, že se s 

doporučeními pro jednotlivé země členské 

státy dostatečně neztotožňují, v důsledku 

čehož je obtížné demokraticky koordinovat 

legitimní hospodářské politiky členských 

států s evropskými doporučeními, a nad 

nedostatečným mechanismem 

demokratické odpovědnosti; vyzývá v této 

souvislosti k většímu zapojení 

vnitrostátních parlamentů a místních 

a regionálních orgánů, ale také příslušných 

vnitrostátních a evropských 

zainteresovaných stran, jako jsou např. 

zástupci občanské společnosti, do přípravy 

a vypracovávání národních programů 

reforem (NRP); je přesvědčen, že dříve než 

vnitrostátní parlamenty předloží NRP 

Komisi, měly by o nich formálně hlasovat; 
vítá spolupráci, která probíhá mezi 

vnitrostátními parlamenty a Evropským 

parlamentem při projednávání doporučení 

pro jednotlivé země, a vyzývá k ještě 

ambicióznější spolupráci zahrnující sdílení 

osvědčených postupů a zdokonalování 

procesu evropského semestru; zdůrazňuje, 

že provádění doporučení pro jednotlivé 

země z politického, právního 

a hospodářského hlediska by mohlo být 

posíleno transparentní spoluprací mezi 

Komisí a dotčenými členskými státy, která 

by měla být zahájena během přípravné fáze 
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oficiálně schválena; zdůrazňuje, že větší 

ztotožnění s doporučeními pro jednotlivé 

země spolu s větší transparentností a 

demokratickou odpovědností je klíčovým 

faktorem pro jejich schválení a úspěšné 

provedení, a v dlouhodobém měřítku i pro 

úspěch strategie Evropa 2020; 

roční analýzy růstu a měla by pokračovat, 

dokud nebudou doporučení pro jednotlivé 

země oficiálně schválena; zdůrazňuje, že 

větší ztotožnění s doporučeními pro 

jednotlivé země spolu s větší 

transparentností a demokratickou 

odpovědností je klíčovým faktorem pro 

jejich schválení a úspěšné provedení, 

a v dlouhodobém měřítku i pro úspěch 

strategie Evropa 2020; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/23 

Pozměňovací návrh  23 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje ničivý dopad 

nadhodnocené měny na vývoz, výrobu, 

zaměstnanost, mzdy, příjmy, vládní příjmy 

a systémy sociálního zabezpečení; vyzývá 

Komisi, aby prozkoumala inovativní 

způsoby, jak snížit potřebu bolestivé 

vnitřní devalvace; 

21. zdůrazňuje nepříznivý dopad vysoké 

míry nezaměstnanosti, neudržitelné 

úrovně zadlužení a nedostatečné 

konkurenceschoponosti na vývoz, výrobu, 

zaměstnanost, mzdy, příjmy, vládní příjmy 

a systémy sociálního zabezpečení vyzývá 

Komisi, aby prozkoumala inovativní 

způsoby, jak zmírnit dopad bolestivé 

vnitřní devalvace, k nimž patří například 

EFSI; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/24 

Pozměňovací návrh  24 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. s ohledem na doporučení Komise 

týkající se důchodové reformy se domnívá, 

že propojení důchodového věku se střední 

délkou života není jediným způsobem, jak 

čelit výzvám, jež představuje stárnutí, a 

dalším problémům Evropy v demografické 

oblasti, a že reformy penzijního systému 
by měly mimo jiné odrážet tendence na 

trhu práce, porodnost, demografickou 

situaci, zdravotní stav obyvatelstva a 

prosperitu země, pracovní podmínky a 

poměr ekonomické závislosti, a usilovat o 

zajištění důstojného důchodového příjmu, 

který bude přinejmenším nad úrovní 

chudoby; připomíná, že nejlepší cestou, jak 

řešit problém stárnutí, je zvýšit celkovou 

míru zaměstnanosti; v souvislosti se 

stárnutím populace bere na vědomí 

doporučení Komise reformovat systémy 

zdravotní péče 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 tak, aby bylo zajištěno 

dodržování práv zdravotnického 

personálu; 

27. domnívá se, že reformy důchodových 

systémů propojující důchodový věk se 

střední délkou života by měly mimo jiné 

odrážet tendence na trhu práce, porodnost, 

demografickou situaci, zdravotní stav 

obyvatelstva a prosperitu země, pracovní 

podmínky a poměr ekonomické závislosti; 

připomíná, že vhodnou cestou, jak řešit 

problém stárnutí, je zvýšit celkovou míru 

zaměstnanosti;  

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0307/25 

Pozměňovací návrh  25 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015/2210(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 44 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 44a. zdůrazňuje význam a přínos zpráv o 

integraci jednotného trhu z předešlých let, 

neboť přispěly k realizaci obecných 

priorit stanovených v roční analýze růstu, 

kterou vypracovává Komise, a k určení 

vhodných doporučení pro jednotlivé země 

v rámci evropského semestru; považuje 

proto za nanejvýš politováníhodné, že 

zpráva o integraci jednotného trhu za rok 

2015 byla vynechána a že výzva 

Parlamentu k podniknutí dalších kroků 

zůstala bez odezvy; 

Or. en 

 

 


