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13.2.2017 A8-0037/1 

Pozměňovací návrh  1 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0037/2017 

Yana Toom 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 

2016/2307(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. upozorňuje na tendenci poklesu 

podílu mezd v EU, prohlubující se rozdíly 

ve mzdách a příjmech a zvyšování 

chudoby pracujících osob; připomíná, že 

Všeobecná deklarace lidských práv 

Organizace spojených národů (z roku 

1948) stejně jako Ústava Mezinárodní 

organizace práce (z roku 1919) uznávají, 

že je nezbytné, aby pracovníci vydělávali 

důstojnou mzdu zajišťující životní 

minimum, a že všechna prohlášení 

o lidských právech se shodují na tom, že 

odměňování by mělo být dostatečně velké 

na to, aby bylo možné uživit rodinu; 

zdůrazňuje, že mzdy musí umožňovat 

pracovníkům uspokojovat jejich potřeby 

a potřeby jejich rodin a že každý 

pracovník v Evropské unii by měl mít 

nárok na mzdu zabezpečující minimální 

životní úroveň, která mu postačí nejen na 

pokrytí základních potřeb, jako jsou 

potraviny, přístřeší a ošacení, ale také 

pokryje jeho náklady na zdravotní péči, 

vzdělávání, dopravu, volnočasové záliby 

a umožní ušetřit nějaké úspory na úhradu 

výdajů na nepředvídatelné události, 

jakými jsou například nemoci a úrazy; 

zdůrazňuje, že mzdy, jimiž se zajišťuje 

životní minimum pracovníků a jejich 

rodinných příslušníků v EU, by měly 
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umožňovat důstojnou životní úroveň; žádá 

Komisi, aby přezkoumala, jak lze stanovit 

životní minimum a jak by se mohlo měřit, 

a zdůrazňuje, že by mohlo sloužit jako 

referenční nástroj pro sociální partnery 

a přispívat k výměně osvědčených postupů 

v této oblasti;  

 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/2 

Pozměňovací návrh  2 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Evelyn Regner, Sergio Gutiérrez Prieto 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0037/2017 

Yana Toom 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 

2016/2307(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. vyzývá k zavedení opatření, která by 

respektovala a podporovala kolektivní 

vyjednávání a jeho působnost, které má 

obsáhnout co nejvíce pracovníků 
a zároveň usilovat o lepší dolní hranice 

mezd ve formě minimálních mezd 

stanovených na důstojné úrovni a se 

zapojením sociálních partnerů – to vše za 

účelem ukončení konkurenčního závodu 

ve snižování mezd, podpory celkové 

poptávky a hospodářského oživení, 

omezení mzdové nerovnosti a boje proti 

chudobě pracujících; 

27. připomíná, že důstojné mzdy jsou 

důležité nejen z hlediska sociální 

soudržnosti, ale i pro udržení silného 

hospodářství a produktivní pracovní síly; 

vyzývá Komisi a členské státy, aby 

prováděly opatření ke zlepšení kvality 

pracovních míst a snížení mzdového 

rozptylu, mimo jiné zvýšením spodní 
hranice mezd, pokud možno ve formě 

minimálních mezd stanovených na 

důstojné úrovni; v této souvislosti vyzývá 

k zavedení opatření, která by respektovala, 

podporovala a posilovala kolektivní 

vyjednávání a postavení pracovníků 

v systémech stanovování mezd, jež mají 

zásadní význam pro vytváření vysoké 

úrovně pracovních podmínek; je 

přesvědčen, že to vše by mělo být 

provedeno s cílem podpořit celkovou 

poptávku a hospodářské oživení, snížit 

mzdové nerovnosti a bojovat proti chudobě 

pracujících; zdůrazňuje v této souvislosti, 

že všechny evropské právní předpisy 

a politiky musí respektovat práva 

a svobody odborů, být v souladu 

s kolektivními smlouvami a dodržovat 

rovné zacházení s pracovníky; 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/3 

Pozměňovací návrh  3 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0037/2017 

Yana Toom 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 

2016/2307(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. upozorňuje na to, že nadměrné výše 

odměn vrcholových řídících pracovníků 

jdou nejen na úkor akcionářů, ale rovněž 

na úkor pracovníků; zdůrazňuje, že tento 

nadměrný rozptyl mezd je neetický, 

zvyšuje nerovnost a poškozuje 

produktivitu a konkurenceschopnost 

podniků; vyzývá Komisi, aby předložila 

návrh, na jehož základě by byla na 

evropské úrovni stanovena právní 

povinnost vyžadující, aby kotované 

i veřejné společnosti zveřejňovaly roční 

celkové výše mezd výkonných ředitelů 

a vrcholových manažerů a medián roční 

odměny všech ostatních zaměstnanců 

společnosti; 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/4 

Pozměňovací návrh  4 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0037/2017 

Yana Toom 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 

2016/2307(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 61 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 61a. zdůrazňuje, že univerzální přístup 

k veřejným, solidárním a přiměřeným 

předčasným a starobním důchodům musí 

být zajištěn všem; uznává výzvy, jimž čelí 

členské státy při posilování udržitelnosti 

důchodových systémů, zdůrazňuje však, že 

je důležité zajistit solidaritu 

v důchodových systémech zvýšením 

příjmů, aniž by nezbytně došlo ke zvýšení 

věku odchodu do důchodu; zdůrazňuje 

význam veřejných a zaměstnaneckých 

důchodových systémů, které poskytují 

přiměřený důchodový příjem znatelně nad 

hranicí chudoby a umožňují důchodcům, 

aby si zachovali svou životní úroveň; 

domnívá se, že nejlepším způsobem, jak 

zajistit udržitelné, spolehlivé a přiměřené 

důchody pro ženy a muže, je zvýšit 

celkovou míru zaměstnanosti a kvalitních 

pracovních míst ve všech věkových 

skupinách, zlepšit pracovní podmínky 

a podmínky zaměstnávání a vyčlenit 

nezbytné dodatečné veřejné výdaje; je 

přesvědčen, že reformy penzijního 

systému by se měly mimo jiné zaměřit na 

skutečný věk odchodu do důchodu a měly 

by se v nich odrážet tendence vývoje na 

trhu práce, porodnost, zdravotní stav 

obyvatelstva a prosperita země, pracovní 
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podmínky a poměr ekonomické závislosti; 

domnívá se, že tyto reformy musí brát 

rovněž v potaz situaci milionů pracujících 

v Evropě, zejména žen, mladých lidí 

a samostatně výdělečně činných osob, 

které doplácejí na nejisté, atypické formy 

zaměstnání, doby nedobrovolné 

nezaměstnanosti a zkrácení pracovní 

doby;  

 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/5 

Pozměňovací návrh  5 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0037/2017 

Yana Toom 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 

2016/2307(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. podporuje koncepci „pozitivního 

trojúhelníku investic, strukturálních 

reforem a odpovědných veřejných 

financí“, již navrhla Komise; upozorňuje 

na to, že strukturální reformy v některých 

členských státech pokulhávají; 

upozorňuje na to, že kritéria deficitu jsou 

v některých členských státech 

prolamována, a někdy i legálně; 

5. zdůrazňuje významnou roli hlediska 

automatické stabilizace systémů 

sociálního zabezpečení, která pohlcuje 

vlny sociálních otřesů vyvolaných 

vnějšími vlivy, jako je např. recese; vyzývá 

proto členské státy, aby zavedly politiky na 

obnovení jistoty zaměstnání tím, že by 

poskytovaly aktivnější ochranu, včetně 

ochrany v případě propuštění; vyzývá 

rovněž členské státy, aby s ohledem na 

doporučení Mezinárodní organizace práce 

č. 202, které stanoví minimální úrovně 

sociální ochrany, zajistily a zvýšily svoje 

investice do systémů sociálního 

zabezpečení, a zaručily tak jejich 

účinnost, pokud jde o boj s chudobou 

a nerovností a jejich odstraňování, 

a zároveň jejich udržitelnost; 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/6 

Pozměňovací návrh  6 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0037/2017 

Yana Toom 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 

2016/2307(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že sociálně odpovědné 

reformy musí být založeny na solidaritě, 

integraci, sociální spravedlnosti 

a spravedlivém rozdělování bohatství – 

modelu, který zaručuje rovnost a sociální 

ochranu, chrání zranitelné skupiny 

a zlepšuje životní úroveň všech občanů; 

rovněž zdůrazňuje potřebu změnit 

zaměření ekonomických politik EU na 

sociální tržní ekonomiku; 

Or. en 

 

 


