
AM\1198085CS.docx PE646.959v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2019/0188(COD)

4.2.2020

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
17 - 75
Návrh zprávy
Manuel Pizarro
(PE644.984v01-00)

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 
573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti 
(VSZ)

Návrh rozhodnutí
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))



PE646.959v02-00 2/34 AM\1198085CS.docx

CS

AM_Com_LegReport



AM\1198085CS.docx 3/34 PE646.959v02-00

CS

Pozměňovací návrh 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V souladu s článkem 9 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) má 
Unie při vypracovávání a provádění svých 
politik a činností přihlížet k požadavkům 
spojeným s podporou vysoké úrovně 
zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti sociálnímu 
vyloučení a poskytováním všeobecného a 
odborného vzdělávání a ochrany lidského 
zdraví na vysoké úrovni. Síť by měla 
podporovat členské státy a Unii při 
vypracovávání politik a opatření v oblasti 
zaměstnanosti, jež mají dosáhnout co 
nejvyšší úrovně sociální spravedlnosti a 
ochrany a bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a všem formám diskriminace.

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Článek 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) označuje za jeden 
z cílů, k nimž je nutné přihlížet při 
vymezování a provádění politik a činností 
Unie, podporu vysoké úrovně 
zaměstnanosti. Síť VSZ by svou činnost 
měla zakládat na článku 9 SFEU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Síť má za cíl posílit kapacitu, 
efektivitu a účinnost veřejných služeb 
zaměstnanosti poskytnutím platformy pro 
porovnávání výsledků na evropské úrovni, 
určováním osvědčených postupů 
a zavedením systému vzájemného učení. 
Jejím záměrem je také poskytovat VSZ 
více možností, jak pomáhat rozvoji 
inovativních, fakticky založených politik v 
souladu s příslušnými politickými 
iniciativami Unie.

(2) Síť má za cíl posílit kapacitu, 
efektivitu a účinnost veřejných služeb 
zaměstnanosti poskytnutím platformy pro 
porovnávání výsledků na evropské úrovni, 
určováním osvědčených postupů 
a zavedením systému vzájemného učení. 
Jejím záměrem je poskytovat VSZ více 
možností, jak přispívat k plnění cílů plné 
zaměstnanosti a společenského pokroku 
uvedených v článku 3 Smlouvy o 
Evropské unii (SEU) a podporovat 
soudržnost těchto cílů s příslušnými 
politickými iniciativami Unie, jakož i úsilí 
členských států a Unie o zdokonalení 
koordinované strategie zaměstnanosti a 
vypracovávání inovačních a fakticky 
podložených politik.

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Stefania Zambelli

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Síť má za cíl posílit kapacitu, 
efektivitu a účinnost veřejných služeb 
zaměstnanosti poskytnutím platformy pro 
porovnávání výsledků na evropské úrovni, 
určováním osvědčených postupů 
a zavedením systému vzájemného učení. 
Jejím záměrem je také poskytovat VSZ 
více možností, jak pomáhat rozvoji 
inovativních, fakticky založených politik v 
souladu s příslušnými politickými 

(2) Síť má za cíl posílit kapacitu, 
efektivitu a účinnost veřejných služeb 
zaměstnanosti poskytnutím platformy pro 
porovnávání výsledků na evropské úrovni, 
určováním osvědčených postupů 
a zavedením systému vzájemného učení. 
Jejím záměrem je také poskytovat VSZ 
více možností, jak pomáhat rozvoji 
inovativních, fakticky založených politik.
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iniciativami Unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Síť má za cíl posílit kapacitu, 
efektivitu a účinnost veřejných služeb 
zaměstnanosti poskytnutím platformy pro 
porovnávání výsledků na evropské úrovni, 
určováním osvědčených postupů 
a zavedením systému vzájemného učení. 
Jejím záměrem je také poskytovat VSZ 
více možností, jak pomáhat rozvoji 
inovativních, fakticky založených politik v 
souladu s příslušnými politickými 
iniciativami Unie.

(2) Síť má za cíl posílit kapacitu, 
kvalitu, efektivitu a účinnost veřejných 
služeb zaměstnanosti poskytnutím 
platformy pro porovnávání výsledků 
na evropské úrovni, určováním 
osvědčených postupů a zavedením systému 
vzájemného učení, a to za účelem aktivní 
podpory kvalitních pracovních míst, 
důstojné a inkluzivní práce a oblastí s 
vysokým potenciálem zaměstnanosti, jako 
jsou zelená pracovní místa. Jejím 
záměrem je také poskytovat VSZ více 
možností, jak pomáhat rozvoji 
inovativních, fakticky založených politik v 
souladu s příslušnými politickými 
iniciativami Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Sara Skyttedal

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Síť má za cíl posílit kapacitu, 
efektivitu a účinnost veřejných služeb 
zaměstnanosti poskytnutím platformy pro 
porovnávání výsledků na evropské úrovni, 
určováním osvědčených postupů 
a zavedením systému vzájemného učení. 

(2) Síť má za cíl posílit kapacitu, 
efektivitu a účinnost veřejných služeb 
zaměstnanosti poskytnutím platformy pro 
porovnávání výsledků na evropské úrovni, 
určováním osvědčených postupů 
a zavedením systému vzájemného učení, a 
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Jejím záměrem je také poskytovat VSZ 
více možností, jak pomáhat rozvoji 
inovativních, fakticky založených politik v 
souladu s příslušnými politickými 
iniciativami Unie.

to za účelem podpory zaměstnanosti a v 
dlouhodobém horizontu i udržitelných 
pracovních míst. Jejím záměrem je také 
poskytovat VSZ více možností, jak 
pomáhat rozvoji inovativních, fakticky 
založených politik v souladu s příslušnými 
politickými iniciativami Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Síť má za cíl posílit kapacitu, 
efektivitu a účinnost veřejných služeb 
zaměstnanosti poskytnutím platformy pro 
porovnávání výsledků na evropské úrovni, 
určováním osvědčených postupů 
a zavedením systému vzájemného učení. 
Jejím záměrem je také poskytovat VSZ 
více možností, jak pomáhat rozvoji 
inovativních, fakticky založených politik v 
souladu s příslušnými politickými 
iniciativami Unie.

(2) Síť má za cíl modernizovat veřejné 
služby zaměstnanosti a posílit jejich 
kapacitu, efektivitu a účinnost poskytnutím 
platformy pro porovnávání výsledků 
na evropské úrovni, určováním 
osvědčených postupů a zavedením systému 
vzájemného učení. Jejím záměrem je také 
poskytovat VSZ více možností, jak 
pomáhat rozvoji inovativních a fakticky 
založených politik zaměřených na 
budoucnost v souladu s příslušnými 
politickými iniciativami Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Síť hraje klíčovou roli při podpoře 
další spolupráce mezi členskými státy v 
rámci oblastí spadajících do kompetence 
VSZ a výrazně přispívá i k modernizaci 

(3) Síť hraje klíčovou roli při podpoře 
další spolupráce mezi členskými státy v 
rámci oblastí spadajících do kompetence 
VSZ a výrazně přispívá i k modernizaci 
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a posílení VSZ. Z hodnocení stavu 
provádění rozhodnutí č. 573/2014/EU 
vyplývá, že síť měla pozitivní dopad 
a zjistila poznatky, přičemž se v něm 
uvádějí poučení z různých činností 
a zkušeností.

a posílení VSZ. Z hodnocení stavu 
provádění rozhodnutí č. 573/2014/EU 
vyplývá, že síť měla pozitivní dopad 
a zjistila poznatky, přičemž se v něm 
uvádějí poučení z různých činností 
a zkušeností. Tím, že se evropské síti 
veřejných služeb zaměstnanosti dostalo 
právní legitimity, zvýšila svou kapacitu a 
vypracovala inovativní, fakticky založená 
opatření pro provádění politik 
zaměstnanosti.

__________________ __________________
16 Pracovní dokument útvarů Komise 
SWD(2019)1350.

16 Pracovní dokument útvarů Komise 
SWD(2019)1350.

Or. pl

Pozměňovací návrh 25
Stefania Zambelli

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Aby byla síť účinnější, je třeba 
současně transformovat veřejné úřady 
práce, a to prostřednictvím plné 
digitalizace služeb a odpovídajícím 
vyškolením zaměstnanců.

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo možné dosažené výsledky 
zúročit a dále posílit spolupráci mezi VSZ, 
mělo by se období zavedení sítě prodloužit 

(4) Aby bylo možné dosažené výsledky 
zúročit, jakož i rozšířit, posílit a upevnit 
iniciativy VSZ a modernizovat veřejné 
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až do 31. prosince 2027. služby zaměstnanosti a umožnit jim 
účinné a harmonické fungování, mělo by 
se období zavedení sítě prodloužit až do 
31. prosince 2027.

Or. pl

Pozměňovací návrh 27
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo možné dosažené výsledky 
zúročit a dále posílit spolupráci mezi VSZ, 
mělo by se období zavedení sítě prodloužit 
až do 31. prosince 2027.

(4) Aby bylo možné dosažené výsledky 
zúročit a dále posílit spolupráci mezi VSZ, 
měla by se síť stát permanentní 
strukturou.

Or. en

Odůvodnění

Síť VSZ by měla být permanentní, dokud EU nerozhodne, že její existence již není nutná. Stálá 
struktura umožní dlouhodobější strategické plánování, bude však i nadále možné ji 
aktualizovat a upravovat.

Pozměňovací návrh 28
Jeroen Lenaers

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Síť by měla posílit spolupráci mezi 
svými členy a rozvíjet společné iniciativy 
zaměřené na výměnu informací 
a osvědčených postupů ve všech oblastech 
působnosti VSZ, poskytování 
srovnávacích analýz a doporučení a na 
podporu inovativních iniciativ v oblasti 
zaměstnávání. V této souvislosti by měla 
být zvláštní pozornost věnována 
spolupráci v rámci VSZ, pokud jde o 
export sociálních dávek. Vytvoření této 
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sítě dovolí provádět celkové srovnávání 
všech VSZ, založené na faktických 
poznatcích a zaměřené na výsledky, což 
umožní určení osvědčených postupů v 
jejich oblastech činnosti a přispěje ke 
zlepšení podoby a poskytování služeb 
zaměstnanosti v jejich konkrétních 
oblastech působnosti. Iniciativy v rámci 
této sítě by měly zvýšit účinnost VSZ a vést 
k efektivnějšímu využívání veřejných 
prostředků. Síť by měla rovněž 
spolupracovat s dalšími poskytovateli 
služeb zaměstnanosti.

Or. nl

Pozměňovací návrh 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pokračování sítě by mělo podpořit 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv, jehož zásady zahrnují i aktivní 
podporu zaměstnanosti. Mělo by rovněž 
přispět k dosažení cíle udržitelného rozvoje 
č. 8 Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 
2030, a to podporou inkluzivního a 
udržitelného hospodářského růstu, 
zaměstnanosti a důstojné práce pro 
všechny.

(5) Komise ve svém sdělení ze dne 11. 
prosince 2019 nazvaném „Zelená dohoda 
pro Evropu“ přeformulovává svůj závazek 
bojovat s problémy způsobenými změnou 
klimatu na novém základě a uvádí, že by 
veškeré činnosti a politiky Unie měly 
přispívat k dosažení cílů Zelené dohody 
pro Evropu. Pokračování sítě by proto 
mělo posilovat činnosti a politiky v oblasti 
zaměstnanosti, které přispívají k plnění 
Zelené dohody pro Evropu, a to přispěním 
k urychlení přechodu na klimaticky 
neutrální oběhové hospodářství a 
zajištěním toho, aby tento přechod byl 
spravedlivý a inkluzivní pro všechny, 
přičemž je nutné usilovat o zaručení plné 
zaměstnanosti a dostupnosti důstojné 
práce, jež by nabízela přiměřenou odměnu 
a v každém případě chránila před 
chudobou, a podporovat environmentální 
udržitelnost a zdraví a bezpečnost při 
práci. Pokračování sítě by mělo rovněž 
podpořit provádění evropského pilíře 
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sociálních práv, jehož zásady zahrnují i 
aktivní podporu zaměstnanosti, a přispět k 
dosažení cílů udržitelného rozvoje Agendy 
OSN pro udržitelný rozvoj 2030, zejména 
rozvojového cíle č. 8.

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Stefania Zambelli

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pokračování sítě by mělo podpořit 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv, jehož zásady zahrnují i aktivní 
podporu zaměstnanosti. Mělo by rovněž 
přispět k dosažení cíle udržitelného 
rozvoje č. 8 Agendy OSN pro udržitelný 
rozvoj 2030, a to podporou inkluzivního a 
udržitelného hospodářského růstu, 
zaměstnanosti a důstojné práce pro 
všechny.

(5) Pokračování sítě by mělo přispět k 
provádění vnitrostátních politik 
zaměstnanosti, inkluzivnímu a 
udržitelnému hospodářskému růstu, 
zaměstnanosti a důstojné práci pro všechny 
občany.

Or. it

Pozměňovací návrh 31
Sara Skyttedal

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pokračování sítě by mělo podpořit 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv, jehož zásady zahrnují i aktivní 
podporu zaměstnanosti. Mělo by rovněž 
přispět k dosažení cíle udržitelného rozvoje 
č. 8 Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 
2030, a to podporou inkluzivního a 
udržitelného hospodářského růstu, 

(5) Pokračování sítě by mělo podpořit 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv, jehož zásady zahrnují i aktivní 
podporu zaměstnanosti. Mělo by rovněž 
přispět k dosažení cíle udržitelného rozvoje 
č. 8 Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 
2030, a to podporou inkluzivního a 
udržitelného hospodářského růstu, 
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zaměstnanosti a důstojné práce pro 
všechny.

zaměstnanosti a důstojné práce pro 
všechny, přičemž bude odstraňovat 
nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na 
trhu práce a usnadňovat volný pohyb 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pokračování sítě by mělo podpořit 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv, jehož zásady zahrnují i aktivní 
podporu zaměstnanosti. Mělo by rovněž 
přispět k dosažení cíle udržitelného rozvoje 
č. 8 Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 
2030, a to podporou inkluzivního a 
udržitelného hospodářského růstu, 
zaměstnanosti a důstojné práce pro 
všechny.

(5) Pokračování sítě by mělo podpořit 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv, jehož zásady zahrnují i aktivní 
podporu zaměstnanosti. Mělo by rovněž 
přispět k dosažení cíle udržitelného rozvoje 
č. 8 Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 
2030, a to podporou inkluzivního a 
udržitelného hospodářského růstu, 
zaměstnanosti a důstojné práce pro 
všechny, jakož i sociálně spravedlivé 
ekologické transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Síť by měla i nadále organizovat 
spolupráci a kontakty s ostatními 
zúčastněnými stranami na trhu práce s 
cílem podpořit jejich součinnost, a to 
zejména spolupráci s agenturami Unie 
v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky, 
vzdělávání a odborné přípravy, aby se 

(6) Síť by měla i nadále ještě více 
spolupracovat s příslušnými zúčastněnými 
stranami na trhu práce, aby tak podpořila 
jejich součinnost, a to zejména spolupráci s 
agenturami Unie v oblasti zaměstnanosti, 
sociální politiky, genderu, vzdělávání a 
odborné přípravy, s organizacemi 
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zajistil konzistentní politický rámec. zastupujícími nezaměstnané osoby nebo 
zranitelné skupiny, s orgány pro rovné 
zacházení, s nevládními organizacemi 
pracujícími na poli zaměstnanosti, 
lidských práv a spravedlivé transformace, 
jakož i se sociálními partnery s cílem 
prosazovat součinnost a zajistit v 
relevantních případech konzistentní 
politický rámec.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Síť by měla i nadále organizovat 
spolupráci a kontakty s ostatními 
zúčastněnými stranami na trhu práce s 
cílem podpořit jejich součinnost, a to 
zejména spolupráci s agenturami Unie 
v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky, 
vzdělávání a odborné přípravy, aby se 
zajistil konzistentní politický rámec.

(6) Síť by měla i nadále organizovat 
spolupráci a kontakty s ostatními 
zúčastněnými stranami na trhu práce s 
cílem podpořit jejich součinnost, a to 
zejména spolupráci s agenturami Unie 
v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky, 
vzdělávání a odborné přípravy, aby se 
zajistil konzistentní politický rámec. Měla 
by být posílena systematičtější a 
strukturální spolupráce mezi VSZ a 
dalšími poskytovateli služeb v sociální 
oblasti a v oblasti zaměstnanosti, aby bylo 
možné lépe reagovat na potřeby uchazečů 
o zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Síť by měla i nadále organizovat 
spolupráci a kontakty s ostatními 
zúčastněnými stranami na trhu práce s 
cílem podpořit jejich součinnost, a to 
zejména spolupráci s agenturami Unie 
v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky, 
vzdělávání a odborné přípravy, aby se 
zajistil konzistentní politický rámec.

(6) Síť by měla i nadále organizovat 
spolupráci a kontakty s ostatními 
zúčastněnými stranami na trhu práce s 
cílem podpořit jejich součinnost, a to 
zejména spolupráci s agenturami Unie 
v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky, 
vzdělávání a odborné přípravy a se 
sociálními partnery a s místními a 
regionálními orgány, aby byla 
prosazována jejich součinnost a výměna 
osvědčených postupů a zajištěn 
konzistentní politický rámec, jenž by byl 
uzpůsoben potřebám trhu práce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Sara Skyttedal

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Síť by měla i nadále organizovat 
spolupráci a kontakty s ostatními 
zúčastněnými stranami na trhu práce s 
cílem podpořit jejich součinnost, a to 
zejména spolupráci s agenturami Unie 
v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky, 
vzdělávání a odborné přípravy, aby se 
zajistil konzistentní politický rámec.

(6) Síť by měla i nadále organizovat 
spolupráci a kontakty s ostatními 
zúčastněnými stranami na trhu práce s 
cílem podpořit jejich součinnost, a to 
zejména mezi soukromými a dalšími 
službami zaměstnanosti, ale rovněž 
spolupráci s agenturami Unie v oblasti 
zaměstnanosti, sociální politiky, vzdělávání 
a odborné přípravy, aby se zajistil 
konzistentní politický rámec.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Stefania Zambelli

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Síť by měla i nadále organizovat 
spolupráci a kontakty s ostatními 
zúčastněnými stranami na trhu práce s 
cílem podpořit jejich součinnost, a to 
zejména spolupráci s agenturami Unie 
v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky, 
vzdělávání a odborné přípravy, aby se 
zajistil konzistentní politický rámec.

(6) Síť by měla i nadále organizovat 
spolupráci a kontakty se všemi 
zúčastněnými stranami na trhu práce s 
cílem podpořit jejich součinnost, přijmout 
opatření pro sladění nabídky a poptávky a 
zajistit, aby byly trhy práce co 
nejtransparentnější a fungovaly 
efektivněji.

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) VSZ, které jsou zárukou 
účinnějších služeb pro uchazeče o 
zaměstnání i pro společnosti, musí být 
řádně podporovány na vnitrostátní úrovni 
zajištěním dostatečných lidských zdrojů a 
finanční podpory určené na odbornou 
přípravu zaměstnanců a na IT a technické 
vybavení odpovídající příležitostem a 
výzvám spojeným s digitalizací, měnícími 
se modely práce, včetně vznikajících 
ekonomik platforem, a společenským a 
demografickým vývojem.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Finanční podpora Unie pro síť by 
měla být k dispozici v souladu s víceletým 
finančním rámcem na období let 2021–
2027.

(7) Finanční podpora Unie pro síť by 
měla být k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na období do31. prosince 2027 se tímto 
zřizuje celounijní síť veřejných služeb 
zaměstnanosti (VSZ) (dále jen „síť“).

Tímto se zřizuje celounijní síť veřejných 
služeb zaměstnanosti (VSZ) (dále jen 
„síť“). Evropský parlament a Rada 
přezkoumají zřízení sítě na základě 
hodnocení Komise uvedených v článku 
10.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím 
sítě podpořit spolupráci mezi členskými 
státy na poli zaměstnanosti, v oblastech 
působnosti VSZ, s cílem přispět k 
provádění politik Unie v oblasti 
zaměstnanosti.  Tyto kroky přispějí rovněž 

Cílem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím 
sítě podpořit spolupráci mezi členskými 
státy na poli zaměstnanosti, v oblastech 
působnosti VSZ, s cílem přispět k 
provádění politik Unie v oblasti 
zaměstnanosti a v sociální oblasti.
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k provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosahování cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje, a podpoří tak:

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Stefania Zambelli

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím 
sítě podpořit spolupráci mezi členskými 
státy na poli zaměstnanosti, v oblastech 
působnosti VSZ, s cílem přispět k 
provádění politik Unie v oblasti 
zaměstnanosti.  Tyto kroky přispějí rovněž 
k provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosahování cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje, a podpoří tak:

Cílem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím 
sítě podpořit spolupráci mezi členskými 
státy na poli zaměstnanosti, v oblastech 
působnosti VSZ, s cílem přispět k 
provádění vnitrostátních politik v oblasti 
zaměstnanosti, a podpořit tak:

Or. it

Pozměňovací návrh 43
Ádám Kósa

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Cílem tohoto rozhodnutí je 
prostřednictvím sítě podpořit spolupráci 
mezi členskými státy na poli 
zaměstnanosti, v oblastech působnosti 
VSZ, s cílem přispět k provádění politik 
Unie v oblasti zaměstnanosti. Tyto kroky 
přispějí rovněž k provádění evropského 

„Cílem tohoto rozhodnutí je 
prostřednictvím sítě podpořit spolupráci 
mezi členskými státy na poli 
zaměstnanosti, v oblastech působnosti 
VSZ, s cílem přispět k provádění politik 
Unie v oblasti zaměstnanosti, a podpořit 
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pilíře sociálních práv a dosahování cílů 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje, a 
podpoří tak:“

tak:“

Or. hu

Pozměňovací návrh 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím 
sítě podpořit spolupráci mezi členskými 
státy na poli zaměstnanosti, v oblastech 
působnosti VSZ, s cílem přispět k 
provádění politik Unie v oblasti 
zaměstnanosti. Tyto kroky přispějí rovněž 
k provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosahování cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje, a podpoří tak:

Cílem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím 
sítě podpořit spolupráci mezi členskými 
státy na poli zaměstnanosti, v oblastech 
působnosti VSZ, s cílem napomoci 
provádění politik Unie v oblasti 
zaměstnanosti, provádění evropského pilíře 
sociálních práv, dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje a rychlému, 
spravedlivému a inkluzivnímu přechodu 
na klimaticky neutrální oběhové 
hospodářství, a podpořit tak:“

Or. it

Pozměňovací návrh 45
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím 
sítě podpořit spolupráci mezi členskými 
státy na poli zaměstnanosti, v oblastech 
působnosti VSZ, s cílem přispět k 
provádění politik Unie v oblasti 
zaměstnanosti. Tyto kroky přispějí rovněž 
k provádění evropského pilíře sociálních 

Cílem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím 
sítě podpořit spolupráci mezi členskými 
státy na poli zaměstnanosti, v oblastech 
působnosti VSZ, s cílem přispět k 
provádění politik Unie v oblasti 
zaměstnanosti. Tyto kroky přispějí rovněž 
k provádění zásad evropského pilíře 
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práv a dosahování cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje, a podpoří tak:

sociálních práv a k úsilí o dosažení cílů 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje, 
zejména cílů udržitelného rozvoje č. 1, 4, 
5, 8, 10 a 13, a Zelené dohody pro Evropu, 
a podpoří tak:

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Sara Skyttedal

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím 
sítě podpořit spolupráci mezi členskými 
státy na poli zaměstnanosti, v oblastech 
působnosti VSZ, s cílem přispět k 
provádění politik Unie v oblasti 
zaměstnanosti. Tyto kroky přispějí rovněž 
k provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosahování cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje, a podpoří tak:

Cílem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím 
sítě podpořit spolupráci mezi členskými 
státy na poli zaměstnanosti, v oblastech 
působnosti VSZ, s cílem přispět k 
provádění politik Unie v oblasti 
zaměstnanosti. Tyto kroky přispějí rovněž 
k provádění relevantních zásad a cílů 
evropského pilíře sociálních práv a k 
dosahování cílů OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje, a podpoří tak:

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jordi Cañas

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Platné znění Pozměňovací návrh

(2a) V čl. 3 odst. 1 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:

a) nejzranitelnějším sociální skupiny „a) všechny zranitelné sociální skupiny 
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s vysokými mírami nezaměstnanosti, 
obzvláště starší pracovníky a mladé lidi, 
kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy;

s vysokými mírami nezaměstnanosti, 
obzvláště starší pracovníky a mladé lidi, 
kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, a osoby 
se zdravotním postižením, zejména ženy a 
dívky, které kvůli svému pohlaví a 
zdravotnímu postižení čelí vícenásobné 
průřezové diskriminaci;“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Platné znění Pozměňovací návrh

(2a) V čl. 3 odst. 1 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:

a) nejzranitelnějším sociální skupiny 
s vysokými mírami nezaměstnanosti, 
obzvláště starší pracovníky a mladé lidi, 
kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy;

„a) všechny zranitelné sociální skupiny 
s vysokými mírami nezaměstnanosti, 
obzvláště starší pracovníky a mladé lidi, 
kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, a osoby 
se zdravotním postižením;“

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V čl. 3 odst. 1 se vkládá nové 
písmeno, které zní:
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„aa) provádění evropského pilíře 
sociálních práv a nové Zelené dohody pro 
Evropu a dosahování cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje;“

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Platné znění Pozměňovací návrh

(2a) V čl. 3 odst. 1 se písm. b) se 
nahrazuje tímto:

b) vytváření důstojných pracovních 
podmínek a udržitelné zaměstnanosti;

b) vytváření důstojných pracovních 
podmínek a udržitelné zaměstnanosti, jež 
zaručují plné dodržování ekonomických a 
sociálních práv jednotlivců, komplexní 
ochranu životního prostředí a zdraví a 
bezpečnost na pracovišti;

Or. it

Pozměňovací návrh 51
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Platné znění Pozměňovací návrh

(2b) V čl. 3 odst. 1 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

c) lepší fungování trhů práce v EU; „c) lepší fungování trhů práce a jejich 
větší inkluzivnost;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Sara Skyttedal

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Platné znění Pozměňovací návrh

(2a) V čl. 3 odst. 1 se písmeno d) 
nahrazuje tímto:

d) identifikaci nedostatků v oblasti 
dovedností a poskytování informací 
o jejich rozsahu a lokalitě, jakož i lepší 
sladění dovedností uchazečů o zaměstnání 
s potřebami zaměstnavatelů;

„d) identifikaci nedostatků v oblasti 
dovedností a poskytování informací 
o jejich rozsahu a lokalitě, jakož i lepší 
sladění dovedností uchazečů o zaměstnání 
s potřebami zaměstnavatelů 
prostřednictvím odborné přípravy 
zaměřené na zaměstnavatele;“

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Platné znění Pozměňovací návrh

(2c) V čl. 3 odst. 1 se písmeno f) 
nahrazuje tímto:

f) větší dobrovolnou geografickou 
a profesní mobilitu na spravedlivém 
základě za účelem naplnění konkrétních 
potřeb trhů práce;

„f) větší dobrovolnou geografickou 
a profesní mobilitu na individuálním 
základě za účelem naplnění potřeb 
důstojné práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Jeroen Lenaers

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V čl. 4 odst. 1 se vkládá nové 
písmeno, které zní:
„-a) podporuje spolupráci a výměnu 
osvědčených postupů mezi VSZ, pokud jde 
o export sociálních dávek;“

Or. nl

Pozměňovací návrh 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod i

Platné znění Pozměňovací návrh

(2b) V čl. 4 odst. 1 písm. a) se bod i) 
nahrazuje tímto:

i) přínos ke snížení nezaměstnanosti 
u všech věkových skupin a u zranitelných 
skupin,

„i) přínos ke snížení nezaměstnanosti 
u všech věkových a genderových skupin 
a u všech zranitelných skupin,“

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c ) V čl. 4 odst. 1 písm. a) se vkládá 
nový bod, který zní:
„iiia) poskytování pracovně 
profesního poradenství a odborné 
přípravy, zejména s ohledem na zelená 
pracovní místa a spravedlivou 
transformaci;“

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přispívání k modernizaci a posílení 
VSZ v klíčových oblastech, v souladu 
politikami EU v oblasti zaměstnanosti, 
evropským pilířem sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje;

c) přispívání k modernizaci a posílení 
VSZ v klíčových oblastech, usnadnění 
splnění cílů Unie spočívajících v plné 
zaměstnanosti a sociálním pokroku, 
soudržnost politik v oblasti zaměstnanosti 
s těmito cíli, provádění evropského pilíře 
sociálních práv, dosažení cílů udržitelného 
rozvoje a provedení rychlého, 
spravedlivého a inkluzivního přechodu na 
klimaticky neutrální oběhové 
hospodářství; 

Or. it

Pozměňovací návrh 58
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přispívání k modernizaci a posílení 
VSZ v klíčových oblastech, v souladu 
politikami EU v oblasti zaměstnanosti, 
evropským pilířem sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje;

c) přispívání k modernizaci a posílení 
VSZ v klíčových oblastech definovaných v 
politikách EU v oblasti zaměstnanosti, a to 
s přihlédnutím k evropskému pilíři 
sociálních práv, cílům udržitelného 
rozvoje, Zelené dohodě pro Evropu a k 
příležitostem a výzvám představovaným 
digitalizací, měnícími se modely práce, 
včetně vznikajících ekonomik platforem, a 
společenským a demografickým vývojem;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „přispívání k modernizaci a 
posílení VSZ v klíčových oblastech, v 
souladu politikami EU v oblasti 
zaměstnanosti, evropským pilířem 
sociálních práv a cíli udržitelného 
rozvoje;”

c) „přispívání k modernizaci a 
posílení VSZ v klíčových oblastech, v 
souladu s politikami EU v oblasti 
zaměstnanosti, evropským pilířem 
sociálních práv a cíli udržitelného rozvoje 
a s přihlédnutím k výzvám plynoucím z 
technologického a demografického vývoje 
a vývoje světa práce a ke schopnostem, 
které jsou zapotřebí;“

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přispívání k modernizaci a posílení 
VSZ v klíčových oblastech, v souladu 
politikami EU v oblasti zaměstnanosti, 
evropským pilířem sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje;

c) přispívání k modernizaci a posílení 
VSZ v klíčových oblastech s ohledem na 
politiky EU v oblasti zaměstnanosti, 
evropský pilíř sociálních práv a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje, jakož i na 
výzvy spojené s technologickým vývojem, 
měnícím se světem práce, zelenými 
pracovními místy, prevencí 
nezaměstnanosti a lepším začleňováním a 
cílenou podporou uchazečů o zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Sara Skyttedal

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přispívání k modernizaci a posílení 
VSZ v klíčových oblastech, v souladu 
politikami EU v oblasti zaměstnanosti, 
evropským pilířem sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje;

c) přispívání k modernizaci, 
zjednodušení a posílení VSZ v klíčových 
oblastech, v souladu s politikami EU a 
členských států v oblasti zaměstnanosti, 
evropským pilířem sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje, jakož i s výzvami a 
příležitostmi spojenými s digitalizací, 
globalizací a měnícím se světem práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Stefania Zambelli

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c



PE646.959v02-00 26/34 AM\1198085CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přispívání k modernizaci a posílení 
VSZ v klíčových oblastech, v souladu 
politikami EU v oblasti zaměstnanosti, 
evropským pilířem sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje;

c) přispívání k modernizaci a posílení 
VSZ v klíčových oblastech, v souladu s 
vnitrostátními politikami v oblasti 
zaměstnanosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g

Platné znění Pozměňovací návrh

(3a) V čl. 4 odst. 1 se písmeno g) 
nahrazuje tímto:

g) podpora a sdílení osvědčených 
postupů zaměřených na identifikaci 
mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani 
se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy, a na rozvoj iniciativ k zajištění 
toho, že tito mladí lidé získají dovednosti 
nezbytné k tomu, aby vstoupili na trh práce 
a udrželi se na něm.

„g) podpora a sdílení osvědčených 
postupů zaměřených na začlenění 
dlouhodobě nezaměstnaných osob a 
zdravotně postižených pracovníků na trh 
práce, jakož i na identifikaci a podporu 
mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani 
se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy, a na rozvoj iniciativ k zajištění 
toho, že tito mladí lidé získají dovednosti 
nezbytné k tomu, aby vstoupili na trh práce 
a udrželi a rozvíjeli se na něm.“

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
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Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g

Platné znění Pozměňovací návrh

(3a) V čl. 4 odst. 1 se písmeno g) 
nahrazuje tímto:

g) podpora a sdílení osvědčených 
postupů zaměřených na identifikaci 
mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani 
se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy, a na rozvoj iniciativ k zajištění 
toho, že tito mladí lidé získají dovednosti 
nezbytné k tomu, aby vstoupili na trh 
práce a udrželi se na něm.

„g) identifikace zranitelných skupin 
na trhu práce, jako jsou dlouhodobě 
nezaměstnaní, pracovníci se zdravotním 
postižením a lidé, kteří nejsou zaměstnáni 
ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy, a podpora a sdílení osvědčených 
postupů zaměřených na jejich začlenění 
na trh práce, včetně iniciativ usilujících o 
to, aby v nutných případech získali 
patřičné dovednosti.“

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Stefania Zambelli

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5

Spolupráce Spolupráce

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu práce 
včetně dalších poskytovatelů služeb 
zaměstnanosti a případně s agenturami 
EU v oblasti zaměstnanosti, sociální 
politiky a vzdělávání a odborné přípravy, 
se sociálními partnery, organizacemi 
zastupujícími nezaměstnané osoby nebo 
zranitelné skupiny, nevládními 
organizacemi působícími v oblasti 
zaměstnanosti a regionálními a místními 
orgány tak, že je zapojí do příslušných 
činností, přizve na příslušná zasedání sítě 

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu práce 
včetně dalších poskytovatelů služeb 
zaměstnanosti, vzdělávání a odborné 
přípravy, se sociálními partnery, 
organizacemi zastupujícími nezaměstnané 
osoby a regionálními a místními orgány 
tak, že je zapojí do příslušných činností, 
přizve na příslušná zasedání sítě a sdílí 
s nimi informace a údaje.
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a sdílí s nimi informace a údaje.

Or. it

Pozměňovací návrh 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5

Spolupráce Spolupráce

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu práce 
včetně dalších poskytovatelů služeb 
zaměstnanosti a případně s agenturami EU 
v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a 
vzdělávání a odborné přípravy, se 
sociálními partnery, organizacemi 
zastupujícími nezaměstnané osoby nebo 
zranitelné skupiny, nevládními 
organizacemi působícími v oblasti 
zaměstnanosti a regionálními a místními 
orgány tak, že je zapojí do příslušných 
činností, přizve na příslušná zasedání sítě 
a sdílí s nimi informace a údaje.

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu práce, 
včetně příslušných veřejných služeb 
zaměstnanosti ze třetích zemí, které 
nejsou členy EHP, dalších poskytovatelů 
služeb zaměstnanosti a sociálních 
partnerů, a případně s agenturami EU v 
oblasti zaměstnanosti, sociální politiky, 
genderu a vzdělávání a odborné přípravy, 
organizacemi zastupujícími nezaměstnané 
osoby nebo zranitelné skupiny, orgány pro 
rovné zacházení, nevládními organizacemi 
působícími v oblasti zaměstnanosti, 
lidských práv a spravedlivé transformace 
a regionálními a místními orgány tak, že je 
zapojí do příslušných činností, přizve na 
příslušná zasedání sítě a sdílí s nimi 
informace a údaje.

Or. en

Odůvodnění

V oblasti poskytování služeb zaměstnanosti je běžně hlášena diskriminace, a spolupráce s 
orgány pro rovné zacházení a/nebo nezávislými organizacemi působícími v oblasti lidských 
práv by proto napomohla tomu, aby se s tímto problémem seznámili odpovědní činitelé, a 
zajistila by nediskriminaci.

Pozměňovací návrh 67
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
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Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5

Spolupráce Spolupráce

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu práce 
včetně dalších poskytovatelů služeb 
zaměstnanosti a případně s agenturami EU 
v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a 
vzdělávání a odborné přípravy, se 
sociálními partnery, organizacemi 
zastupujícími nezaměstnané osoby nebo 
zranitelné skupiny, nevládními 
organizacemi působícími v oblasti 
zaměstnanosti a regionálními a místními 
orgány tak, že je zapojí do příslušných 
činností, přizve na příslušná zasedání sítě 
a sdílí s nimi informace a údaje.

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu práce, 
včetně dalších poskytovatelů služeb 
zaměstnanosti a sociálních partnerů, 
a případně s příslušnými veřejnými 
službami zaměstnanosti ze zemí mimo 
EU/EHP, agenturami EU v oblasti 
zaměstnanosti, sociální politiky a 
vzdělávání a odborné přípravy, 
organizacemi zastupujícími nezaměstnané 
osoby nebo zranitelné skupiny, nevládními 
organizacemi působícími v oblasti 
zaměstnanosti a regionálními a místními 
orgány tak, že je zapojí do příslušných 
činností, přizve na příslušná zasedání sítě 
a sdílí s nimi informace a údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5

Spolupráce Spolupráce

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu práce 

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu práce 
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včetně dalších poskytovatelů služeb 
zaměstnanosti a případně s agenturami EU 
v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a 
vzdělávání a odborné přípravy, se 
sociálními partnery, organizacemi 
zastupujícími nezaměstnané osoby nebo 
zranitelné skupiny, nevládními 
organizacemi působícími v oblasti 
zaměstnanosti a regionálními a místními 
orgány tak, že je zapojí do příslušných 
činností, přizve na příslušná zasedání sítě 
a sdílí s nimi informace a údaje.

včetně dalších poskytovatelů služeb 
zaměstnanosti a sociálních služeb 
a případně s agenturami EU v oblasti 
zaměstnanosti, sociální politiky a 
vzdělávání a odborné přípravy, se 
sociálními partnery, organizacemi 
zastupujícími nezaměstnané osoby nebo 
zranitelné skupiny, organizacemi 
odborného vzdělávání, nevládními 
organizacemi působícími v oblasti 
zaměstnanosti a regionálními a místními 
orgány tak, že je zapojí do příslušných 
činností, přizve na příslušná zasedání sítě 
a sdílí s nimi informace a údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Sara Skyttedal

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5

Spolupráce Spolupráce

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu práce 
včetně dalších poskytovatelů služeb 
zaměstnanosti a případně s agenturami EU 
v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a 
vzdělávání a odborné přípravy, se 
sociálními partnery, organizacemi 
zastupujícími nezaměstnané osoby nebo 
zranitelné skupiny, nevládními 
organizacemi působícími v oblasti 
zaměstnanosti a regionálními a místními 
orgány tak, že je zapojí do příslušných 
činností, přizve na příslušná zasedání sítě 
a sdílí s nimi informace a údaje.

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu práce, 
zejména se soukromými a dalšími 
poskytovateli služeb zaměstnanosti, 
a případně s agenturami EU v oblasti 
zaměstnanosti, sociální politiky a 
vzdělávání a odborné přípravy, 
organizacemi zastupujícími nezaměstnané 
osoby nebo zranitelné skupiny, nevládními 
organizacemi působícími v oblasti 
zaměstnanosti a regionálními a místními 
orgány tak, že je zapojí do příslušných 
činností, přizve na příslušná zasedání sítě 
a sdílí s nimi informace a údaje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5

Spolupráce Spolupráce

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu práce 
včetně dalších poskytovatelů služeb 
zaměstnanosti a případně s agenturami EU 
v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a 
vzdělávání a odborné přípravy, se 
sociálními partnery, organizacemi 
zastupujícími nezaměstnané osoby nebo 
zranitelné skupiny, nevládními 
organizacemi působícími v oblasti 
zaměstnanosti a regionálními a místními 
orgány tak, že je zapojí do příslušných 
činností, přizve na příslušná zasedání sítě 
a sdílí s nimi informace a údaje.

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu práce 
včetně dalších poskytovatelů služeb 
zaměstnanosti a s agenturami EU v oblasti 
zaměstnanosti, sociální politiky a 
vzdělávání a odborné přípravy, se 
sociálními partnery, organizacemi 
zastupujícími nezaměstnané osoby nebo 
zranitelné skupiny, nevládními 
organizacemi působícími v oblasti 
zaměstnanosti a regionálními a místními 
orgány tak, že je zapojí do příslušných 
činností, přizve na příslušná zasedání sítě 
a sdílí s nimi informace a údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 Článek 7

Finanční podpora Finanční podpora

Celkové finanční zdroje přidělené na 
provádění tohoto rozhodnutí se řádně 

Celkové finanční zdroje přidělené na 
provádění tohoto rozhodnutí se řádně 
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zpřístupní v souladu s příštím víceletým 
finančním rámcem na období let 2021–
2027, jehož roční rozpočtové prostředky 
schvalují Evropský parlament a Rady v 
mezích finančního rámce.

zpřístupní, přičemž roční rozpočtové 
prostředky schvalují Evropský parlament a 
Rada v mezích finančního rámce.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 Článek 7

Finanční podpora Finanční podpora

Celkové finanční zdroje přidělené na 
provádění tohoto rozhodnutí se řádně 
zpřístupní v souladu s příštím víceletým 
finančním rámcem na období let 2021–
2027, jehož roční rozpočtové prostředky 
schvalují Evropský parlament a Rady v 
mezích finančního rámce.

Nezbytné finanční zdroje přidělené na 
provádění tohoto rozhodnutí se zpřístupní v 
souladu s příštím víceletým finančním 
rámcem na období let 2021–2027, jehož 
roční rozpočtové prostředky schvalují 
Evropský parlament a Rada.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 8 je svěřena 
Komisi do 31. prosince 2027.

Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 8 je svěřena 
Komisi.
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Or. en

Pozměňovací návrh 74
Mounir Satouri

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 Článek 10

Přezkum Přezkum

Do září 2026 předloží Komise 
hodnocení uplatňování tohoto rozhodnutí 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

Sedm let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost a poté každých sedm let předloží 
Komise hodnocení uplatňování tohoto 
rozhodnutí Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 Článek 10

Přezkum Přezkum

Do září 2026 předloží Komise 
hodnocení uplatňování tohoto rozhodnutí 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

Do září 2026 předloží Komise 
hodnocení uplatňování tohoto rozhodnutí 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů. V tomto 
hodnocení se mimo jiné posoudí, nakolik 
síť přispívá k dosahování cílů uvedených 
v článku 3 a zda byla ku prospěchu všem 



PE646.959v02-00 34/34 AM\1198085CS.docx

CS

kategoriím osob, včetně těch ve 
znevýhodněné pozici.

Or. en


