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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci předkládá Rozpočtového výboru jako příslušnému 

výboru tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že byla 

vytvořena vazba mezi programováním 

unijních fondů a evropským semestrem a 

příslušnými doporučeními pro jednotlivé 

země; vzhledem k tomu, že unijní 

prostředky mají sloužit k dosahování cílů 

stanovených v článku 174 SFEU, totiž k 

posilování hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti a ke snižování rozdílů mezi 

úrovní rozvoje různých regionů; 

Pozměňovací návrh  2 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. dále zdůrazňuje význam 

horizontálních zásad, které by měly být 

základem VFR a všech souvisejících 

politik EU; v této souvislosti znovu 

potvrzuje svůj postoj, že EU musí dostát 

svému závazku a jít v předvoji při plnění 

cílů udržitelného rozvoje OSN, a hluboce 

lituje skutečnosti, že v návrzích týkajících 

se VFR chybí na tento účel jasné 

a viditelné závazky; žádá proto, aby byly 

cíle udržitelného rozvoje začleněny do 

všech politik a iniciativ EU v rámci 

příštího VFR; zdůrazňuje rovněž, že pro 

plnění závazků EU na cestě k inkluzivní 

Evropě má zásadní význam odstranění 

diskriminace, a hluboce lituje skutečnosti, 

že v politikách EU, které byly představeny 

5. dále zdůrazňuje význam 

horizontálních zásad, které by měly být 

základem VFR a všech souvisejících 

politik EU; v této souvislosti znovu 

potvrzuje svůj postoj, že EU musí dostát 

svému závazku a jít v předvoji při plnění 

cílů udržitelného rozvoje OSN, a hluboce 

lituje skutečnosti, že v návrzích týkajících 

se VFR chybí na tento účel jasné 

a viditelné závazky; žádá proto, aby byly 

cíle udržitelného rozvoje začleněny do 

všech politik a iniciativ EU v rámci 

příštího VFR; zdůrazňuje rovněž, že k 

vytvoření odolné sociální Evropy je třeba 

splnit závazky v rámci Evropského pilíře 

sociálních práv a že pro plnění závazků 

EU na cestě k inkluzivní Evropě má 
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v návrzích VFR, chybí závazky 

k zohledňování genderového hlediska a 

k prosazování rovnosti pohlaví; dále v 

návaznosti na Pařížskou dohodu 

zdůrazňuje svůj názor, že výdaje 

související s klimatem by měly být 

ve srovnání se současným VFR výrazně 

navýšeny a že by co nejdříve, nejpozději 

však do roku 2027, měly dosáhnout 30 %; 

zásadní význam odstranění diskriminace, a 

hluboce lituje skutečnosti, že v politikách 

EU, které byly představeny v návrzích 

VFR, chybí závazky k zohledňování 

genderového hlediska a k prosazování 

rovnosti pohlaví; dále v návaznosti na 

Pařížskou dohodu zdůrazňuje svůj názor, 

že výdaje související s klimatem by měly 

být ve srovnání se současným VFR 

výrazně navýšeny a že by co 

nejdříve, nejpozději však do roku 2027, 

měly dosáhnout 30 %; 

Pozměňovací návrh  3 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. dále prohlašuje, že nesouhlasí 

s jakýmkoli snížením úrovně financování 

klíčových politik EU, jako je politika 

soudržnosti a společná zemědělská 

politika; především protestuje proti 

veškerým radikálním škrtům, které 

negativně ovlivní samotnou podstatu a cíle 

těchto politik, například proti škrtům 

navrženým pro Fond soudržnosti a 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova; v této souvislosti nesouhlasí 

s návrhem snížit prostředky Evropského 

sociálního fondu navzdory tomu, že byla 

rozšířena jeho oblast působnosti a že do něj 

byla začleněna iniciativa na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí; 

4. dále prohlašuje, že nesouhlasí 

s jakýmkoli snížením úrovně financování 

klíčových politik EU, jako je politika 

soudržnosti a společná zemědělská 

politika; především protestuje proti 

veškerým radikálním škrtům, které 

negativně ovlivní samotnou podstatu a cíle 

těchto politik, například proti škrtům 

navrženým pro Fond soudržnosti a 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova; v této souvislosti nesouhlasí 

s návrhem snížit prostředky Evropského 

sociálního fondu plus navzdory tomu, že 

byla rozšířena jeho oblast působnosti a že 

do něj byla začleněna iniciativa na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí, Fond 

evropské pomoci nejchudším osobám, 

program Evropské unie pro zaměstnanost 

a sociální inovace a program Zdraví; 

 

Pozměňovací návrh  4 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že navržená vazba 

mezi programováním strukturálních 

fondů, jejich politickými cíli a evropským 

semestrem, zejména doporučeními pro 

jednotlivé země, by měla být vyjasněna a 

měla by brát v potaz také místní a 

regionální rozměr; vyzývá k zřízení 

účinných programovacích mechanismů 

pro fondy EU, zejména ESF+, které by 

uvedly zásady a práva Evropského pilíře 

sociálních práv do praxe, mimo jiné díky 

zajištění dostatečného objemu finančních 

prostředků a vytváření synergií mezi 

unijními fondy; 

 

Pozměňovací návrh  5 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

Návrh usnesení 

Bod 14 vi  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14vi. zdvojnásobit prostředky na boj 

proti nezaměstnanosti mladých lidí 

(v rámci Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí); 

14vi. zdvojnásobit prostředky na boj 

proti nezaměstnanosti mladých lidí v rámci 

ESF+ (v rámci Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí) a současně 

zajistit efektivitu a přidanou hodnotu 

tohoto nástroje; 

 

Pozměňovací návrh  6 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. trvá na tom, že je nutné 

zintenzivnit boj proti nezaměstnanosti 

mladých lidí; je však znepokojen tím, že 

začleněním Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí do ESF+ by se 

snížila úroveň závazků členských států a 

výše zdrojů, které se na mladé lidi 
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zaměřují přímo; 

 

Pozměňovací návrh  7 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. zdůrazňuje, že je zapotřebí zlepšit 

nástroje Unie k řešení sociálního 

začlenění a účasti státních příslušníků 

třetích zemí na trhu práce; vyzývá proto k 

lepším synergiím mezi unijními fondy a 

adekvátními zdroji; poukazuje na to, že je 

nutné řešit specifické městské a místní 

výzvy migrace, mimo jiné usnadněním 

přístupu k financování pro města a místní 

a regionální orgány, sociální partnery, 

subjekty sociální ekonomiky a organizace 

občanské společnosti a prováděním 

projektů v této oblasti; 

 



 

AD\1165280CS.docx 7/7 PE628.615v01-00 

 CS 

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Datum přijetí 9.10.2018    

 

 

 

 


