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6.3.2019 A8-0162/5

Pozměňovací návrh 5
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0162/2019
Marian Harkin
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze růstu na rok 2019
(2018/2120(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že celkový počet 
osob ohrožených chudobou nebo sociálním 
vyloučením dosahuje 22,5 %, což je sice 
méně než před krizí, ale velmi daleko od 
dosažení hlavního cíle strategie Evropa 
2020 snížit počet osob ohrožených 
chudobou nebo sociálním vyloučením o 20 
milionů; vzhledem k tomu, že počet dětí 
ohrožených chudobou nebo sociálním 
vyloučením sice nadále klesá, ale stále je 
nepřijatelně vysoký; vzhledem k tomu, že u 
dětí vyrůstajících v domácnostech s jedním 
rodičem je míra ohrožení chudobou nebo 
sociálním vyloučením dvakrát vyšší, než je 
celkový průměr u dětí obecně; vzhledem 
k tomu, že vysoká míra nerovnosti snižuje 
výkonnost ekonomiky a potenciál 
udržitelného růstu;

J. vzhledem k tomu, že celkový počet 
osob ohrožených chudobou nebo sociálním 
vyloučením dosahuje 22,5 %, což je sice 
méně než před krizí, ale velmi daleko od 
dosažení hlavního cíle strategie Evropa 
2020 snížit počet osob ohrožených 
chudobou nebo sociálním vyloučením o 20 
milionů; vzhledem k tomu, že chudobou 
nebo sociálním vyloučením bylo již v roce 
2007 ohroženo více než 100 milionů lidí; 
vzhledem k tomu, že počet dětí ohrožených 
chudobou nebo sociálním vyloučením sice 
nadále klesá, ale stále je nepřijatelně 
vysoký; vzhledem k tomu, že u dětí 
vyrůstajících v domácnostech s jedním 
rodičem je míra ohrožení chudobou nebo 
sociálním vyloučením dvakrát vyšší, než je 
celkový průměr u dětí obecně; vzhledem 
k tomu, že vysoká míra nerovnosti snižuje 
výkonnost ekonomiky a potenciál 
udržitelného růstu;
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6.3.2019 A8-0162/6

Pozměňovací návrh 6
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0162/2019
Marian Harkin
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze růstu na rok 2019
(2018/2120(INI))

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. konstatuje, že EU nadále trpí 
strukturálními problémy, jež je nutné 
vyřešit; je si vědom toho, že úsporná 
opatření nepřinesla udržitelné řešení těchto 
problémů; zdůrazňuje, že je naprosto 
nezbytné oživit domácí poptávku podporou 
veřejných a soukromých investic, rovněž 
podporou sociálně a ekonomicky 
vyvážených strukturálních reforem, které 
by omezily nerovnost a podpořily vznik 
kvalitních pracovních míst podporujících 
začlenění, udržitelný růst a sociální 
investice a odpovědnou fiskální 
konsolidaci, a tím přispěly k zajištění 
možnosti dosáhnout větší soudržnosti a 
vzestupné sociální konvergence  příznivé 
pro podnikání a veřejné služby v zájmu 
vytvoření kvalitnějších pracovních míst a 
souběžného vyvážení sociálního 
a ekonomického rozměru; zdůrazňuje, že 
těchto priorit se podaří dosáhnout pouze 
tehdy, pokud budou jako společná strategie 
upřednostňovány investice do lidského 
kapitálu;

18. konstatuje, že EU nadále trpí 
strukturálními problémy, jež je nutné 
vyřešit; je si vědom toho, že úsporná 
opatření nepřinesla udržitelné řešení těchto 
problémů; požaduje v této souvislosti, aby 
investice do kvalitních pracovních míst, 
sociální ochrany a sociálního začleňování 
byly vyloučeny z výpočtu schodků v rámci 
Paktu o stabilitě a růstu; zdůrazňuje, že je 
naprosto nezbytné oživit domácí poptávku 
podporou veřejných a soukromých 
investic, rovněž podporou sociálně 
a ekonomicky vyvážených strukturálních 
reforem, které by omezily nerovnost a 
podpořily vznik kvalitních pracovních míst 
podporujících začlenění, udržitelný růst a 
sociální investice a odpovědnou fiskální 
konsolidaci, a tím přispěly k zajištění 
možnosti dosáhnout větší soudržnosti a 
vzestupné sociální konvergence  příznivé 
pro podnikání a veřejné služby v zájmu 
vytvoření kvalitnějších pracovních míst a 
souběžného vyvážení sociálního 
a ekonomického rozměru; zdůrazňuje, že 
těchto priorit se podaří dosáhnout pouze 
tehdy, pokud budou jako společná strategie 
upřednostňovány investice do lidského 
kapitálu;
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6.3.2019 A8-0162/7

Pozměňovací návrh 7
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0162/2019
Marian Harkin
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze růstu na rok 2019
(2018/2120(INI))

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi a všechny členské 
státy, aby zahájily či zpřísnily regulaci 
nových forem práce; vyjadřuje v této 
souvislosti znepokojení ohledně ochrany 
atypických pracovníků a osob samostatně 
výdělečně činných, neboť často nemají 
plný přístup k systému sociálního 
zabezpečení; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby vypracovaly a prosazovaly 
opatření, která se ukázala při omezování 
nehlášené práce, uznání pracovních práv 
pracovníků v domácnosti a pečovatelů 
a při zlepšování pracovních podmínek jako 
účinná;

21. vyzývá Komisi a všechny členské 
státy, aby zahájily či zpřísnily regulaci 
nových forem práce; vyjadřuje v této 
souvislosti znepokojení ohledně ochrany 
atypických pracovníků a osob samostatně 
výdělečně činných, neboť často nemají 
plný přístup k systému sociálního 
zabezpečení; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby vypracovaly a prosazovaly 
opatření, která se ukázala při omezování 
nehlášené práce, uznání pracovních práv 
pracovníků v domácnosti a pečovatelů 
a při zlepšování pracovních podmínek jako 
účinná; vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zakázaly smlouvy na nulový počet hodin;
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