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Pozměňovací návrh 200
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. naléhavě vyzývá Evropskou 
komisi, aby podpořila členské státy při 
zřizování nebo rozšiřování infrastruktur 
péče o děti, např. tím, že vyjme veškeré 
veřejné výdaje související s veřejnou péčí 
o děti z výpočtu rozpočtového schodku 
(včetně investic spolufinancovaných z 
evropských fondů);

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
při vymezování a provádění Zelené 
dohody pro Evropu zavedly konkrétní 
opatření, která zaručí dodržování sociální 
spravedlnosti s cílem zajistit spravedlivý 
přechod a zvláštní ochranu zranitelnějším 
osobám a skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby do procesu 
monitorování evropského semestru dále 
začlenila srovnávací přehled sociálních 
ukazatelů pro evropský pilíř sociálních 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Evropskou komisi, aby 
řešila demografické výzvy prostřednictvím 
společných obecných zásad založených na 
hodnotách rovnosti žen a mužů, 
nediskriminace a mezigenerační 
solidarity, které lze na vnitrostátní úrovni 
realizovat prostřednictvím doporučení pro 
jednotlivé země při zohlednění rozdílů v 
kultuře a sociální politice jednotlivých 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici o systémech 
důstojného minimálního příjmu s cílem 
zabezpečit minimální úroveň sociální 
ochrany;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 205
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici o systémech 
důstojného minimálního příjmu s cílem 
zabezpečit minimální úroveň sociální 
ochrany;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici o systémech 
důstojného minimálního příjmu s cílem 
zabezpečit minimální úroveň sociální 
ochrany;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici o systémech 

vypouští se
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důstojného minimálního příjmu s cílem 
zabezpečit minimální úroveň sociální 
ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici o systémech 
důstojného minimálního příjmu s cílem 
zabezpečit minimální úroveň sociální 
ochrany;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici o systémech 
důstojného minimálního příjmu s cílem 
zabezpečit minimální úroveň sociální 
ochrany;

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici o systémech 
důstojného minimálního příjmu s cílem 
zabezpečit minimální úroveň sociální 
ochrany, a to tím, že zajistí, aby přímí 
příjemci ani jejich rodiny nežili nad 
hranicí chudoby; prohlašuje, že 
minimální příjem musí být dočasným a 
přechodným opatřením, které má zajistit 
důstojné podmínky těm, kteří se nacházejí 
v situaci větší chudoby a zranitelnosti, a 
proto vyžaduje doplňující opatření za 
účelem začlenění ve formě veřejných 
politik zaměstnanosti, podpory a 
propagace vnitrostátních výrobních 
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kapacit s cílem podpořit tvorbu důstojných 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici o systémech 
důstojného minimálního příjmu s cílem 
zabezpečit minimální úroveň sociální 
ochrany;

8. vyzývá Komisi, aby provedla 
posouzení a vypracovala srovnávací studii 
jednotlivých systémů minimálního příjmu 
v EU; žádá Komisi, aby vypracovala 
zprávu, vyvodila závěry a vyzdvihla 
osvědčené postupy v této věci s cílem 
zabezpečit minimální úroveň sociální 
ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici o systémech 
důstojného minimálního příjmu s cílem 
zabezpečit minimální úroveň sociální 
ochrany;

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici o systémech 
důstojného minimálního příjmu s cílem 
zabezpečit minimální úroveň sociální 
ochrany, jako určitou záchrannou síť 
zaručující důstojný život pro všechny 
občany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici o systémech 
důstojného minimálního příjmu s cílem 
zabezpečit minimální úroveň sociální 
ochrany;

8. vyzývá Komisi, aby zvážila 
opatření na podporu členských států při 
zavádění spravedlivé minimální mzdy, 
jejichž záměrem je zabezpečit důstojnou 
životní úroveň ve vztahu k hospodářským 
podmínkám každého členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici o systémech 
důstojného minimálního příjmu s cílem 
zabezpečit minimální úroveň sociální 
ochrany;

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
ucelenou a ambiciózní evropskou strategii 
pro chudé pracující spojenou s 
konkrétními návrhy, jejichž cílem bude 
řešit základní příčiny chudoby pracujících 
v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici o systémech 
důstojného minimálního příjmu s cílem 

8. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici o minimálním příjmu s 
cílem zabezpečit minimální úroveň sociální 
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zabezpečit minimální úroveň sociální 
ochrany;

ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vítá závazek nové Komise 
navrhnout strategii EU pro rovnost žen a 
mužů, včetně závazných opatření na 
transparentnost odměňování během 
prvních 100 dnů svého funkčního období; 
vyzývá Komisi, aby tuto iniciativu doplnila 
nástroji, které poskytnou objektivní 
kritéria umožňující genderově neutrální 
hodnocení a srovnávání hodnoty práce v 
různých odvětvích, aby bylo dosaženo 
stejné odměny za stejnou práci a práci 
stejné hodnoty mezi ženami a muži ve 
všech odvětví a povoláních;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. opakuje své znepokojení nad 
úrovní bezdomovectví a vyloučení z 
přístupu k bydlení; požaduje, aby bylo 
posíleno sledování a vydána silnější 
doporučení v tomto ohledu v rámci 
semestru; vyzývá Komisi a členské státy, 
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aby přijaly naléhavá opatření k dosažení 
pokroku v prioritě 19 evropského pilíře 
sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví;

9. žádá integrovanou reakci k 
zabránění nedostatku cenově dostupného 
bydlení, špatných podmínek bydlení, 
vyloučení z přístupu k bydlení a vymýcení 
bezdomovectví; vyzývá Komisi, aby 
navrhla evropský rámec pro sociální a 
cenově dostupné bydlení určený k účinné 
koordinaci opatření členských států v 
souladu s doporučením 19 evropského 
pilíře sociálních práv; konstatuje, že by 
Komise měla prozkoumat možnosti 
provádění stávajících úspěšných modelů – 
konkrétně konceptu Housing First 
[„bydlení především“] – prostřednictvím 
odpovídajících fondů, jako např. 
Evropského sociálního fondu plus a 
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Evropského fondu pro regionální rozvoj; 
dále zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise a 
členské státy shromažďovaly lepší a 
harmonizovanější údaje o počtu lidí bez 
přístřeší v Evropě, protože ty jsou 
základem každé účinné veřejné politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vypracovaly integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, energetické 
chudoby a vyloučení z přístupu k bydlení; 
vyzývá Komisi, aby navrhla rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, a vyzývá členské státy, aby 
připravily své strategie v oblasti 
bezdomovectví, které přijmou zásadu 
„bydlení především“, přiznají prioritu 
poskytnutí trvalého bydlení lidem bez 
přístřeší a zabrání kriminalizaci 
bezdomovectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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9. žádá integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví;

9. naléhavě vyzývá integrovanou 
reakci k řešení nedostatku cenově 
dostupného bydlení, špatných podmínek 
bydlení, vyloučení z přístupu k bydlení a 
bezdomovectví; vyzývá Komisi a všechny 
členské státy EU, aby podpořily přiznání 
způsobilosti investicím do veřejného 
bydlení v rámci Fondu soudržnosti (pro 
účely zlepšení stávajícího veřejného 
bydlení a případně výstavby nového 
bydlení), vyjmutí tohoto druhu investic ze 
seznamu kritérií pro schodek a revizi 
pravidel státní podpory v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví;

9. je znepokojen nárůstem 
bezdomovectví ve většině členských států; 
zdůrazňuje, že nárůst bezdomovectví má 
osobní, individuální i strukturální příčiny, 
jako je migrace ze zemí mimo EU, 
migrace z důvodu chudoby z členských 
států EU, nedostatek cenově dostupného 
bydlení a nesprávná politika bydlení; 
vyzývá členské státy, aby si vyměňovaly 
informace a osvědčené postupy v oblasti 
řešení tohoto naléhavého sociálního 
problému;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví;

9. žádá integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, 
nepřístupného bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví, k 
zastavení investic do oddělených 
rezidenčních institucí a k provedení 
okamžité deinstitucionalizace osob se 
zdravotním postižením a zákazu nucených 
vystěhování;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví;

9. žádá integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, 
nepřístupného bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví, k 
zastavení investic do oddělených 
rezidenčních institucí a k provedení 
okamžité deinstitucionalizace osob se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví;

9. žádá integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví; v 
souladu se zelenou dohodou vyzývá 
rovněž k přijetí odpovídajících opatření k 
řešení problému energetické chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví;

9. vyzývá členské státy, aby 
vypracovaly integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví;

9. žádá silnou a integrovanou reakci k 
řešení nedostatku cenově dostupného 
bydlení, špatných podmínek bydlení, 
vyloučení z přístupu k bydlení a 
bezdomovectví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 227
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá integrovanou reakci k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví;

9. žádá přijetí akčního plánu k řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, vyloučení z 
přístupu k bydlení a bezdomovectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby navrhla 
rámcovou strategii EU pro vnitrostátní 
strategie v oblasti bezdomovectví, a vyzývá 
všechny členské státy, aby připravily své 
strategie v oblasti bezdomovectví 
zahrnující proaktivní i reaktivní opatření, 
které přijmou zásadu „bydlení především“ 
a přiznají prioritu poskytnutí trvalého 
bydlení lidem bez přístřeší, navrhnou 
způsoby řešení energetické chudoby, 
zastaví nucené vystěhovávání a zabrání 
kriminalizaci bezdomovectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
odstranily všechny překážky, jimž čelí 
ženy na trhu práce, a aby začlenily 
hledisko rovnosti žen a mužů do daňových 
politik – včetně genderových auditů 
fiskálních politik, aby se odstranila 
genderová předpojatost v oblasti daní a 
aby se zajistilo, že nevzniknou žádné nové 
daně, výdajové zákony, programy či 
postupy, které zvyšují rozdíly mezi muži a 
ženami v tržním příjmu nebo čistém 
příjmu či posilují model muže jakožto 
živitele rodiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, 
Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
předložily konkrétní návrhy na zajištění 
spravedlivého přechodu v souvislosti s 
modernizací bytového fondu s ohledem na 
otázky energetické účinnosti v rámci 
zelené dohody, které nebudou neúměrně 
zatěžovat zranitelné skupiny, zejména ty 
ohrožené chudobou a sociálním 
vyloučením;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet
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Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že bezdomovectví 
představuje také zásadní zdravotní 
problém, kdy střední délka života 
bezdomovců je výrazně kratší než u 
obecné populace;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. požaduje, aby bylo posíleno 
sledování a vydána silnější doporučení v 
rámci EU ohledně cenově dostupného 
bydlení a zajištění práva na bydlení pro 
osoby bez přístřeší;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen stagnujícím podílem 
osob, které předčasně ukončují školní 
docházku, a zvyšujícím se podílem žáků s 
podprůměrnými výsledky; vyzývá členské 
státy, aby zlepšily své vzdělávací systémy; 
zdůrazňuje, že výsledky vzdělávání jsou 

10. je znepokojen stagnujícím podílem 
osob, které předčasně ukončují školní 
docházku, a zvyšujícím se podílem žáků, 
kteří plně nevyužívají svůj potenciál; 
vyzývá členské státy, aby zlepšily kvalitu, 
přístupnost a inkluzivitu svých 
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také negativně ovlivněny sociálním 
vyloučením, chudobou a segregací, které je 
rovněž třeba řešit;

vzdělávacích systémů z hlediska 
celoživotního učení, a to i prostřednictvím 
dostatečného financování a větších 
možností přechodů a postupu v rámci 
jednotlivých způsobů vzdělávání a 
odborné přípravy; zdůrazňuje, že výsledky 
vzdělávání jsou silně negativně ovlivněny 
sociálním vyloučením, diskriminací, 
chudobou a segregací a očekáváními 
založenými na genderových a etnických 
stereotypech, které je rovněž třeba řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen stagnujícím podílem 
osob, které předčasně ukončují školní 
docházku, a zvyšujícím se podílem žáků s 
podprůměrnými výsledky; vyzývá členské 
státy, aby zlepšily své vzdělávací systémy; 
zdůrazňuje, že výsledky vzdělávání jsou 
také negativně ovlivněny sociálním 
vyloučením, chudobou a segregací, které je 
rovněž třeba řešit;

10. je znepokojen stagnujícím podílem 
osob, které předčasně ukončují školní 
docházku, zejména mezi 
marginalizovanými skupinami, jako jsou 
osoby se zdravotním postižením nebo 
osoby přistěhovaleckého původu, a 
zvyšujícím se podílem žáků s 
podprůměrnými výsledky; vyzývá členské 
státy, aby zlepšily své vzdělávací systémy 
a investovaly do zvyšování kvalifikace 
prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů s 
cílem zajistit, aby vzdělávání a odborná 
příprava odpovídaly potřebám 
zaměstnanosti; zdůrazňuje, že výsledky 
vzdělávání jsou také negativně ovlivněny 
sociálním vyloučením, chudobou a 
segregací, které je rovněž třeba řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
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Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen stagnujícím podílem 
osob, které předčasně ukončují školní 
docházku, a zvyšujícím se podílem žáků s 
podprůměrnými výsledky; vyzývá členské 
státy, aby zlepšily své vzdělávací systémy; 
zdůrazňuje, že výsledky vzdělávání jsou 
také negativně ovlivněny sociálním 
vyloučením, chudobou a segregací, které je 
rovněž třeba řešit;

10. je znepokojen stagnujícím podílem 
osob, které předčasně ukončují školní 
docházku, a zvyšujícím se podílem žáků s 
podprůměrnými výsledky; vyzývá členské 
státy, aby zlepšily své vzdělávací systémy; 
zdůrazňuje, že výsledky vzdělávání jsou 
také negativně ovlivněny sociálním 
vyloučením, chudobou a segregací, které je 
rovněž třeba řešit; vyzývá Komisi, aby 
provedla komplexní analýzu faktorů 
předčasného ukončování školní docházky, 
včetně sociálních aspektů, a aby 
předložila návrh na řešení tohoto 
problému;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen stagnujícím podílem 
osob, které předčasně ukončují školní 
docházku, a zvyšujícím se podílem žáků s 
podprůměrnými výsledky; vyzývá členské 
státy, aby zlepšily své vzdělávací systémy; 
zdůrazňuje, že výsledky vzdělávání jsou 
také negativně ovlivněny sociálním 
vyloučením, chudobou a segregací, které 
je rovněž třeba řešit;

10. je znepokojen stagnujícím podílem 
osob, které předčasně ukončují školní 
docházku, a zvyšujícím se podílem žáků s 
podprůměrnými výsledky; vyzývá členské 
státy, aby zlepšily své vzdělávací systémy s 
přihlédnutím k významu podpory hodnot, 
jako je lidská důstojnost, vzájemný respekt 
a svoboda volby; zdůrazňuje, že výsledky 
vzdělávání jsou také ovlivněny sociálním 
původem studenta a požaduje, aby byla 
účinně řešena diskriminace ve školství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen stagnujícím podílem 
osob, které předčasně ukončují školní 
docházku, a zvyšujícím se podílem žáků s 
podprůměrnými výsledky; vyzývá členské 
státy, aby zlepšily své vzdělávací systémy; 
zdůrazňuje, že výsledky vzdělávání jsou 
také negativně ovlivněny sociálním 
vyloučením, chudobou a segregací, které je 
rovněž třeba řešit;

10. je znepokojen stagnujícím podílem 
osob, které předčasně ukončují školní 
docházku, a zvyšujícím se podílem žáků s 
podprůměrnými výsledky; vyzývá členské 
státy, aby zlepšily své vzdělávací systémy 
a podpořily celoživotní učení; zdůrazňuje, 
že výsledky vzdělávání jsou také negativně 
ovlivněny sociálním vyloučením, 
chudobou a segregací, které je rovněž třeba 
řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen stagnujícím podílem 
osob, které předčasně ukončují školní 
docházku, a zvyšujícím se podílem žáků s 
podprůměrnými výsledky; vyzývá členské 
státy, aby zlepšily své vzdělávací systémy; 
zdůrazňuje, že výsledky vzdělávání jsou 
také negativně ovlivněny sociálním 
vyloučením, chudobou a segregací, které je 
rovněž třeba řešit;

10. je znepokojen stagnujícím podílem 
osob, které předčasně ukončují školní 
docházku, a zvyšujícím se podílem žáků s 
podprůměrnými výsledky; vyzývá členské 
státy, aby zlepšily své vzdělávací systémy; 
zdůrazňuje, že výsledky vzdělávání jsou 
také negativně ovlivněny sociálním 
vyloučením, chudobou, segregací a 
nedostatečným začleňováním, které je 
rovněž třeba řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
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Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. žádá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o co nejvyšší investice do 
přístupného a vysoce kvalitního 
vzdělávání a odborné přípravy, a tím 
posílily opatření na zvyšování kvalifikace 
a změnu kvalifikace, včetně digitálních 
dovedností, a aby podporovaly celoživotní 
učení; zdůrazňuje, že sladění kvalifikací 
a dovedností s pracovními příležitostmi je 
předpokladem pro vytvoření 
konkurenceschopného pracovního trhu 
EU a mělo by se řešit usnadněním užší 
spolupráce mezi vzdělávacími systémy 
a podniky, například podporou učňovské 
přípravy, učení se prací a celoživotního 
učení; očekává, že aktualizovaná Agendy 
dovedností pro Evropu, kterou oznámila 
Komise, bude představovat ucelenou 
reakci na výzvu přizpůsobení dovedností 
transformaci v ekologické a digitální 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. žádá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o co nejvyšší investice do cenově 
dostupného, dosažitelného a vysoce 
kvalitního vzdělávání a odborné přípravy, 
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včetně digitálních a přenositelných 
dovedností, a podporovaly celoživotní 
učení a rozvoj dovedností, s cílem 
připravit pracovníky na budoucí potřeby 
trhu práce dotčené zelenou a digitální 
transformací; vyzývá členské státy, aby 
posílily systémy odborné přípravy a 
vzdělávání a sladily je více s potřebami 
pracovního trhu; zdůrazňuje význam 
učňovské přípravy a jiných forem učení se 
prací; zastává názor, že vzájemné 
uznávání kvalifikací bude prospěšné pro 
překonávání nedostatků dovedností a 
nesouladu mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že nedostatky v 
základní matematické gramotnosti, 
schopnosti číst a psát a v digitálních 
dovednostech jsou vážnými překážkami 
smysluplné účasti ve společnosti a na trhu 
práce, což může prohloubit stávající 
sociálně-ekonomické nerovnosti; vyzývá v 
tomto ohledu členské státy, aby posílily 
zajišťování přístupné, inkluzivní, 
flexibilní a vysoce kvalitní základní 
odborné přípravy spolu s individuálně 
přizpůsobenou podporou pro nejvíce 
marginalizované skupiny ve společnosti a 
jejich aktivním informováním; 
zdůrazňuje, že výše uvedené závisí na 
dlouhodobé strategické spolupráci mezi 
poskytovateli profesní přípravy, 
organizacemi občanské společnosti, 
regionálními a místními orgány, 
veřejnými službami zaměstnanosti a 



AM\1197733CS.docx 23/83 PE646.977v01-00

CS

sociálními službami;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vzestupnou soudržnost na základě 
rovných, nepřenosných a plně placených 
mateřských a otcovských dovolených, jako 
jednoho z opatření ke zlepšení rovnosti 
žen a mužů v pečovatelské práci, 
usnadňovaly rovnou účast žen a mužů na 
trhu práce a spravedlivější podíl na 
neplacené péči a práci v domácnosti, čímž 
se odstraní rozdíly v dočasném zaměstnání 
nebo zaměstnání na částečný úvazek;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby předložila 
novou strategii EU v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, včetně vize 
úplného odstranění smrtelných 
pracovních úrazů a rakoviny související s 
prací společně s dalšími závaznými 
limitními hodnotami expozice na 
pracovišti, silnější směrnicí o azbestu a 
novou směrnicí o psychosociálních 
zdravotních rizicích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 244
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. uznává, že mnoho tradičních 
pracovních míst je v důsledku digitalizace 
nahrazováno novými; vyzývá členské 
státy, aby poskytovaly více odborného 
vzdělávání s cílem předcházet nebezpečí 
ztráty zaměstnání na trhu práce pro 
pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly odborné vzdělávání zaměřené 
na odstraňování nesouladů mezi 
nabízenými a požadovanými dovednostmi 
na trhu práce, na míru uzpůsobené 
programy podle potřeb trhu práce a 
programy odborného vzdělávání zaměřené 
na podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
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Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. znovu vyzývá k obohacení 
srovnávacího přehledu 
makroekonomických nerovnováh o 
sociální ukazatele, včetně nerovností mezi 
muži a ženami, které musí být na stejné 
úrovni jako hospodářské ukazatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby 
investovaly do programů kvalitního 
vzdělávání, digitálních dovedností, 
digitálního odborného vzdělávání a 
prohlubování digitálních dovedností, 
změny kvalifikace a celoživotního 
vzdělávání pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 
odbornou přípravu a vzdělávání s cílem 
přizpůsobit dovednosti a vytvořit nová 
pracovní místa v odvětví životního 
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prostředí a digitálních technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá Komisi, aby v úzké 
spolupráci se stranami dotčenými těmito 
procesy aktualizovala a posílila své 
pokyny pro členské státy při zavádění 
účinných opatření pro uznávání 
dovedností získaných v rámci 
neformálního a informálního učení; 
zdůrazňuje, že přiznání hodnoty všem 
kompetencím a jejich zviditelnění, včetně 
nekognitivních či „měkkých“ dovedností, 
bez ohledu na to, kde jsou získány, působí 
jako účinný faktor účasti ve společnosti a 
na trhu práce, zejména pro osoby s nízkou 
úrovní formálního vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá členské státy, aby využívaly 
Evropský sociální fond na pomoc mladým 
lidem při zvyšování kvalifikace a na 
podporu kvalitních systémů duálního 
vzdělávání orientovaného na budoucnost 
v členských státech, které se budou 
zaměřovat na podnikání a řešení 
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nesouladu mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi na trhu práce 
a na zajištění kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání přístupného všem dětem; 
znovu připomíná, že je důležité zaměřit se 
na mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani 
se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy, a to tím, že bude vyvinuto co 
největší úsilí o odstranění překážek, které 
jim brání v naplnění jejich potenciálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. upozorňuje na důležitost 
dovedností a schopností získaných v 
neformálním vzdělávacím prostředí; 
zdůrazňuje proto, že je důležité vytvořit 
systém uznávání informálních druhů 
znalostí, zejména znalostí získaných 
prostřednictvím dobrovolnické činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. vítá skutečnost, že v oblasti 
zdravotní péče se zaměření procesu 
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evropského semestru přesunulo z úspor 
nákladů na výkonnost systémů zdravotní 
péče, přičemž uznává význam výsledků v 
oblasti zdraví a přístupu všech občanů k 
cenově dostupné a kvalitní zdravotní péči; 
vyzývá k vypracování společných 
ukazatelů a metodik pro posouzení 
výkonnosti systémů zdravotní péče s cílem 
snížit nerovnosti v oblasti zdraví; 
podporuje snahy o vypracování 
společných ukazatelů a metodiky, které by 
umožnily hodnocení výkonnosti 
zdravotnických systémů členských států, 
včetně nerovností a rozdílů v přístupu ke 
zdravotní péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování 
žen a mužů, které v EU dosahují 16 % a v 
posledním desetiletí se změnily jen 
minimálně, a důchodech žen a mužů a o 
odstranění překážek, které odrazují ženy od 
zapojení do trhu práce; vyzývá proto 
Komisi, aby zintenzivnila své úsilí o 
zvýšení míry zaměstnanosti žen v Evropě a 
usnadnila jejich přístup na trh práce, 
například poskytnutím dalších pobídek na 
podporu podnikání žen; žádá přístupné a 
cenově dostupné kvalitní služby péče o děti 
a vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 254
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Yana Toom, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; v tomto ohledu vítá 
závazek Komise, že předloží návrh 
směrnice o transparentnosti odměňování 
v prvních 100 dnech s cílem rychle 
odstranit rozdíly v odměňování žen a 
mužů, a vyzývá členské státy, aby rychle a 
plně provedly směrnici EU o sladění 
pracovního a soukromého života; vyzývá 
k většímu úsilí o odstranění rozdílů v 
odměňování a důchodech žen a mužů a o 
odstranění překážek, které odrazují ženy od 
zapojení do trhu práce; žádá přijetí politik, 
které budou podporovat podnikání žen a 
umožní jim přístup k financování a 
obchodním příležitostem; žádá rovněž 
přístupné a cenově dostupné kvalitní 
služby péče o děti a vzdělávání v raném 
věku i pečovatelské služby pro osoby 
závislé na péči, včetně starších lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem, usnadňovaly 
rodičovství a rovnost žen a mužů a aby 
zajistily stejnou odměnu za stejnou práci 
na stejném místě; vyzývá k většímu úsilí o 
odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí; za tímto účelem poukazuje na 
adaptabilitu a účelnost sociální 
ekonomiky a vyzývá členské státy, aby 
vytvořily vhodný legislativní rámec pro 
sociální podniky, který bude vytvořen a 
fungovat bez odrazující byrokratické 
zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem tím, že urychleně 
provedou směrnici o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem rodičů a 
pečujících osob, a rovnost žen a mužů a 
aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vítá nedávné 
konzultace Komise ke směrnici o 
transparentnosti odměňování za účelem 
odstranění rozdílů v odměňování a v 
důsledku toho i důchodech žen a mužů a o 
odstranění překážek, které odrazují ženy od 
zapojení do trhu práce, poskytováním 
přiměřené flexibility, která může podpořit 
vyšší míru zaměstnanosti žen; žádá 
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přístupné a cenově dostupné kvalitní 
služby péče o děti a vzdělávání v raném 
věku i pečovatelské služby pro osoby 
závislé na péči, včetně starších lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí; vyzývá členské státy, aby 
zajistily důstojné starobní důchody pro 
ženy v domácnosti, které se rozhodnou 
vychovávat své děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
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a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí;

a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá prodloužení mateřské 
a rodičovské dovolené a platby těchto 
dovolených ve výši 100 %; žádá přístupné 
a cenově dostupné kvalitní veřejné služby 
péče o děti a vzdělávání v raném věku i 
veřejné pečovatelské služby pro osoby 
závislé na péči, včetně starších lidí a osob 
se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí, s cílem usnadnit účast žen na 
trhu práce; vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh směrnice o transparentnosti 
odměňování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 260
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a bezplatné 
kvalitní služby péče o děti a vzdělávání v 
raném věku i pečovatelské služby pro 
osoby závislé na péči, včetně osob se 
zdravotním postižením a starších lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby a služby dlouhodobé péče pro 
osoby závislé na péči, zejména starších 
lidí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 262
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem a rovnost žen a mužů 
a aby zajistily stejnou odměnu za stejnou 
práci na stejném místě; vyzývá k většímu 
úsilí o odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí;

11. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem a rovnost žen a mužů a aby 
zajistily stejnou odměnu za stejnou práci 
na stejném místě; vyzývá k většímu úsilí o 
odstranění rozdílů v odměňování a 
důchodech žen a mužů a o odstranění 
překážek, které odrazují ženy od zapojení 
do trhu práce; žádá přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti a 
vzdělávání v raném věku i pečovatelské 
služby pro osoby závislé na péči, včetně 
starších lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje význam zajištění 
univerzálních, kvalitních, přístupných a 
cenově dostupných zařízení péče o děti s 
cílem zvýšit zaměstnanost žen; je 
znepokojen nestejnoměrným plněním 
barcelonských cílů, které požadují 
zajištění, aby 33 % dětí do 3 let byla 
poskytována péče (cíl 1) a 90 % dětí ve 
věku od 3 let do věku povinné školní 
docházky bylo poskytováno vzdělání (cíl 
2), protože od roku 2002 bylo těchto cílů 
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dosaženo ve 12 členských státech; vyzývá 
členské státy, aby ve svém vnitrostátním 
právu neprodleně a účinně provedly 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem rodičů a 
pečujících osob; vyzývá k přípravě rámce 
EU v odvětví pečovatelských služeb, který 
by reguloval minimální úroveň péče o 
starší a závislé osoby podobné 
barcelonským cílům a k vytvoření pokynů 
v oblasti kvality profesionalizace práce 
v domácnosti a pečovatelských činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. je znepokojen tím, že vertikální i 
horizontální segregace trhu práce a 
přetrvávající rozdíly ve výši odměňování 
žen a mužů a důchodů mezi ženami a 
muži zůstávají v celé Evropské unii velké, 
i nad nedostatečným počtem žen 
zapojených do rozhodovacích procesů, 
zejména v oblasti ekonomického 
rozhodování, včetně sociálního dialogu; 
zdůrazňuje, že tyto a další nerovnosti 
velmi silně postihují znevýhodněné 
skupiny žen, a vyzývá proto, aby byl do 
politik zaměstnanosti začleněn 
intersekcionální přístup a zavedena 
sociální ochrana na podporu zranitelných 
skupin žen, včetně žen se zdravotním 
postižením; je přesvědčen, že úspěšné 
provedení tohoto intersekcionálního 
přístupu předpokládá mimo jiné získání 
údajů a informací rozčleněných podle 
pohlaví, zejména při řešení práce 
prostřednictvím platforem a nezákonného 
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zaměstnávání, aktivních politik na trhu 
práce, mobility, jednotlivých akčních 
plánů nebo dávek v nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. bere se znepokojením na vědomí 
nedostatečnost systémů sociální ochrany 
pro atypické pracovníky a osoby 
samostatně výdělečně činné a chybějící 
přístup k nim; vyzývá členské státy, aby 
přijaly opatření k řešení těchto otázek, 
zejména v návaznosti na doporučení Rady 
ze dne 6. prosince 2018 o přístupu 
pracovníků a osob samostatně výdělečně 
činných k sociální ochraně; vítá toto 
doporučení jako první krok a závazek 
Komise k posílení systémů sociální 
ochrany v Evropě, zdůrazňuje však, že je 
třeba udělat více pro zajištění přístupu k 
sociální ochraně pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby řešila 
demografické výzvy, zejména stárnutí 
obyvatelstva a nízkou porodnost, které 
budou mít dlouhodobý dopad na řadu 
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aspektů, včetně důchodového systému a 
zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posílila 
regulaci nových forem práce a zlepšila 
pracovní podmínky pracovníků platformy;

12. vyzývá členské státy, aby se 
zabývaly situací pracovníků platformy v 
digitální ekonomice a tím, jak by bylo 
možné zlepšit jejich zdravotní pojištění, 
účinné příspěvky na sociální zabezpečení 
a práva kolektivního vyjednávání a jak 
nové technologie a způsoby práce 
vytvářejí nové příležitosti pro trh práce a 
jak pomoci začleňování osob, které mají 
slabé postavení na trhu práce; navrhuje 
vyhlásit Evropský rok digitalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posílila 
regulaci nových forem práce a zlepšila 
pracovní podmínky pracovníků platformy;

12. uznává, že počet pracovníků 
zapojených do nových forem zaměstnání, 
jako jsou ekonomiky platforem, neustále 
roste; vyzývá Komisi, aby provedla 
posouzení dopadů a na základě výsledku 
navrhla opatření, která by posílila práva 
pracovníků platformy a zlepšila jejich 
pracovní podmínky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 269
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posílila 
regulaci nových forem práce a zlepšila 
pracovní podmínky pracovníků platformy;

12. vyzývá Komisi, aby zahájila 
koordinovanou iniciativu EU s cílem 
zajistit, aby pracovníci, kteří jsou zapojeni 
do nových forem práce, zejména 
pracovníci platformy, měli přístup k 
systému sociální ochrany a byla jim 
zaručena všechna jejich sociální práva, 
bez ohledu na jejich postavení v 
zaměstnání, a aby byly rozšířeny 
kolektivní smlouvy i na pracovníky 
platformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posílila 
regulaci nových forem práce a zlepšila 
pracovní podmínky pracovníků platformy;

12. vyzývá Komisi, aby podporovala 
provádění přísné regulace všech forem 
práce, včetně jejích nových forem, a 
zlepšování pracovních podmínek všech 
pracovníků, včetně pracovníků na směny i 
pracovníků platformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
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Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posílila 
regulaci nových forem práce a zlepšila 
pracovní podmínky pracovníků platformy;

12. vyzývá Komisi, aby posílila 
regulaci nových forem práce a zlepšila 
pracovní podmínky pracovníků platformy; 
zdůrazňuje, že lidé s atypickým 
uspořádáním pracovní doby, včetně 
nedobrovolné práce na částečný úvazek 
nebo dočasných pracovních smluv, jsou 
obzvláště zranitelní; zastává názor, že tyto 
postupy mohou mít nepříznivé dopady na 
inovace a produktivitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posílila 
regulaci nových forem práce a zlepšila 
pracovní podmínky pracovníků platformy;

12. vyzývá Komisi, aby sledovala 
provádění regulace v oblasti nových forem 
zaměstnání a aby prozkoumala způsoby 
zlepšení pracovních podmínek pracovníků 
platformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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12. vyzývá Komisi, aby posílila 
regulaci nových forem práce a zlepšila 
pracovní podmínky pracovníků platformy;

12. vyzývá Komisi, aby posílila 
regulaci nových forem práce a zajistila 
spravedlivé pracovní podmínky, práva a 
sociální ochranu pro pracovníky 
platformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posílila 
regulaci nových forem práce a zlepšila 
pracovní podmínky pracovníků platformy;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily regulaci nových forem práce a 
zlepšily pracovní podmínky pracovníků 
platformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posílila 
regulaci nových forem práce a zlepšila 
pracovní podmínky pracovníků platformy;

12. vyzývá Komisi, aby poskytla 
členským státům pokyny v oblasti 
regulace nových forem práce s cílem 
zlepšit pracovní podmínky pracovníků 
platformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh usnesení
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Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posílila 
regulaci nových forem práce a zlepšila 
pracovní podmínky pracovníků platformy;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily regulaci nových forem práce a 
zlepšily pracovní podmínky pracovníků 
platformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posílila 
regulaci nových forem práce a zlepšila 
pracovní podmínky pracovníků platformy;

12. vyzývá členské státy, aby posílily 
regulaci nových forem práce a zlepšily 
pracovní podmínky pracovníků platformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. považuje demografický úbytek za 
vážnou překážku hospodářského růstu; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly 
opaření k řešení tohoto problému; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby 
uplatňovaly politiky aktivního stárnutí, 
sociálního začleňování starších osob 
a mezigenerační solidarity; vyzývá Komisi, 
aby přijala opatření v návaznosti na svou 
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hodnotící zprávu nazvanou Evropský rok 
aktivního stárnutí a mezigenerační 
solidarity 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. je znepokojen nedostatečným 
zastoupením žen ve vzdělávání a 
profesních dráhách v oborech přírodních 
věd, technologie, inženýrství a matematiky 
(STEM) a vyzývá členské státy, aby 
bojovaly proti genderovým stereotypům a 
zlepšily účast, dosažené výsledky a 
pokračování dívek a žen ve vzdělávání a v 
povoláních v oborech STEM za účelem 
snížení genderových rozdílů v profesích v 
oborech STEM; upozorňuje na význam 
celoživotního učení také u žen, neboť 
poskytuje příležitost ke změně kvalifikace 
na stále se měnícím trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
právní předpisy, které zajistí rovné 
zastoupení žen v rozhodovacích orgánech 
společností, stejnou odměnu pro ženy a 
muže a stejné příležitosti pro služební 
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postup, a to i prostřednictvím veřejného 
rejstříku výkonnosti společností v oblasti 
rovnosti žen a mužů a ukládání sankcí 
společnostem, které cíle v oblasti rovnosti 
žen a mužů neplní;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly opatření, která zabrání skrytým 
nákladům na práci; zdůrazňuje, že 
zaměstnavatel nese plnou odpovědnost za 
výdaje na vybavení nezbytné k plnění 
povinností na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby posílila 
provádění antidiskriminačních právních 
předpisů, politik a postupů s cílem účinně 
bojovat proti diskriminaci ze všech 
důvodů, včetně protiromského smýšlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
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Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby řešila výzvy 
digitalizace a automatizace s cílem zajistit 
pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
univerzální přístup k systémům veřejných, 
solidárních a přiměřených předčasných 
a starobních důchodů pro všechny 
občany; zdůrazňuje, že veřejné důchodové 
systémy samotné nebo v kombinaci se 
zaměstnaneckým penzijním pojištěním 
musí zajišťovat dostatečný příjem, který 
bezpečně přesahuje práh chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. je přesvědčen, že nejlepším 
způsobem, jak zajistit udržitelné, bezpečné 
a přiměřené důchody, je zvýšit celkovou 
míru zaměstnanosti, mezd a účasti a 
zlepšit pracovní podmínky a podmínky 
zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 
se zdravotním postižením na pracovní trh 
prostřednictvím odstraňování překážek 
a tvorby pobídek pro jejich zaměstnávání;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 
se zdravotním postižením na pracovní trh 
prostřednictvím odstraňování překážek, 
zajištění jejich přístupu ke vzdělání a 
odborné přípravě a tvorby pobídek pro 
jejich zaměstnávání a zaměstnatelnost; 
připomíná, že hlavní zásady, na nichž je 
založena Úmluva OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jako např. plné a 
účinné zapojení a začlenění do 
společnosti, rovnost příležitostí a 
přístupnost, musí být plně uplatňovány na 
úrovni EU i na vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 
se zdravotním postižením na pracovní trh 
prostřednictvím odstraňování překážek 
a tvorby pobídek pro jejich zaměstnávání;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 
se zdravotním postižením na pracovní trh 
prostřednictvím odstraňování překážek 
bránících příležitostem k jejich začlenění, 
které nabízí digitální práce, a tvorby 
pobídek pro jejich zaměstnávání v souladu 
se zásadou 17 evropského pilíře sociálních 
práv týkající se začleňování osob se 
zdravotním postižením. V tomto ohledu by 
se Evropská strategie pro pomoc osobám 
se zdravotním postižením po roce 2020 
měla zaměřovat na usnadnění 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 
se zdravotním postižením na pracovní trh 
prostřednictvím odstraňování překážek 
a tvorby pobídek pro jejich zaměstnávání;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 
se zdravotním postižením na pracovní trh 
prostřednictvím odstraňování překážek 
a tvorby pobídek pro jejich zaměstnávání; 
zdůrazňuje, že je třeba provést průřezový a 
ucelený přezkum právních předpisů Unie 
s cílem zajistit plný soulad s ustanoveními 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož se budou 
aktivně účastnit organizace zastupující 
osoby se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 
se zdravotním postižením na pracovní trh 
prostřednictvím odstraňování překážek 
a tvorby pobídek pro jejich zaměstnávání;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 
se zdravotním postižením na otevřený 
pracovní trh prostřednictvím zákazu 
diskriminace vůči těmto osobám, 
odstraňování překážek, zajištění toho, aby 
byly pro osoby se zdravotním postižením 
na pracovišti provedeny přiměřené 
úpravy, a tvorby pobídek pro 
zaměstnavatele na podporu jejich 
zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 
se zdravotním postižením na pracovní trh 
prostřednictvím odstraňování překážek 
a tvorby pobídek pro jejich zaměstnávání;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 
se zdravotním postižením na otevřený 
pracovní trh prostřednictvím zákazu 
diskriminace vůči těmto osobám, 
odstraňování překážek, zajištění toho, aby 
byly pro osoby se zdravotním postižením 
na pracovišti provedeny přiměřené 
úpravy, a tvorby pobídek pro jejich 
zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Stelios Kympouropoulos
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 
se zdravotním postižením na pracovní trh 
prostřednictvím odstraňování překážek 
a tvorby pobídek pro jejich zaměstnávání;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily úsilí o další začleňování 
zdravotně postižených osob na pracovní trh 
prostřednictvím odstraňování překážek 
a tvorby pobídek pro jejich zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje význam zajištění 
univerzálních, kvalitních, přístupných a 
cenově dostupných zařízení péče o děti s 
cílem zvýšit zaměstnanost žen; je 
znepokojen, že barcelonské cíle, které 
zajišťují, aby 33 % dětí do 3 let byla 
poskytována péče (cíl 1) a 90 % dětí ve 
věku od 3 let do věku povinné školní 
docházky bylo poskytováno vzdělání (cíl 
2), byly od roku 2002 splněny pouze ve 12 
členských státech; vyzývá členské státy, 
aby ve svém vnitrostátním právu 
neprodleně a účinně provedly směrnici 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. 
června 2019 o rovnováze mezi pracovním 
a soukromým životem rodičů a pečujících 
osob; vyzývá k přípravě rámce EU v 
odvětví pečovatelských služeb, který by 
reguloval minimální úroveň péče o starší 
a závislé osoby podobné barcelonským 
cílům a k vytvoření pokynů v oblasti 
kvality pro profesionalizaci práce 
v domácnosti a pečovatelských činností;
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Or. en

Pozměňovací návrh 293
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že přizpůsobení 
dovedností a kvalifikace poptávce a 
pracovním příležitostem je nezbytným 
předpokladem vytvoření 
konkurenceschopného trhu práce v EU; 
vyzývá členské státy, aby lépe sladily 
vzdělávání a odbornou přípravu a 
přizpůsobovaly odbornou způsobilost 
potřebám trhu práce v celé EU, a to 
zejména rozvíjením nabídek dalšího 
vzdělávání v oblasti digitálních 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. odmítá jakékoli snižování objemu 
financování politiky soudržnosti; v této 
souvislosti nesouhlasí s návrhem, aby byl 
snížen objem financování pro Evropský 
sociální fond plus, přestože byla rozšířena 
jeho působnost; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout většího souladu evropského 
semestru se sociálním financováním a 
financováním soudržnosti a politickými cíli 
Unie;

14. odmítá jakékoli snižování objemu 
financování politiky soudržnosti, která je 
hlavní investiční politikou EU přispívající 
k harmonickému sociálnímu, 
hospodářskému a územnímu rozvoji v 
Evropě; v této souvislosti nesouhlasí s 
návrhem, aby byl snížen objem 
financování pro Evropský sociální fond 
plus, přestože byla rozšířena jeho 
působnost, ani s návrhem, aby byl snížen 
objem financování pro Evropskou územní 
spolupráci, která představuje zásadní 
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přidanou hodnotu EU ve formě podpory 
spolupráce za hranicemi; zdůrazňuje, že je 
třeba dosáhnout většího souladu 
evropského semestru se sociálním 
financováním a financováním soudržnosti 
a politickými cíli Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. odmítá jakékoli snižování objemu 
financování politiky soudržnosti; v této 
souvislosti nesouhlasí s návrhem, aby byl 
snížen objem financování pro Evropský 
sociální fond plus, přestože byla rozšířena 
jeho působnost; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout většího souladu evropského 
semestru se sociálním financováním a 
financováním soudržnosti a politickými cíli 
Unie;

14. odmítá jakékoli snižování objemu 
financování politiky soudržnosti a žádá o 
jeho posílení v nadcházejícím víceletém 
finančním rámci (VFR) ve srovnání se 
současným VFR; v této souvislosti 
nesouhlasí s návrhem, aby byl snížen 
objem financování pro všechny fondy 
soudržnosti, včetně Evropského 
sociálního fondu plus, přestože byla 
rozšířena jeho působnost; vyjadřuje 
politování nad jakoukoli 
makroekonomickou podmíněností, tj. 
jakýmkoli provázáním evropského 
semestru se sociálním financováním a 
financováním soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. odmítá jakékoli snižování objemu 
financování politiky soudržnosti; v této 
souvislosti nesouhlasí s návrhem, aby byl 
snížen objem financování pro Evropský 
sociální fond plus, přestože byla rozšířena 
jeho působnost; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout většího souladu evropského 
semestru se sociálním financováním a 
financováním soudržnosti a politickými cíli 
Unie;

14. je toho názoru, že politika 
soudržnosti, jakožto hlavní oblast 
investiční politiky Unie, osvědčila svou 
účelnost při zmírňování nerovností; 
odmítá jakékoli snižování objemu 
financování politiky soudržnosti; v této 
souvislosti nesouhlasí s návrhem, aby byl 
snížen objem financování pro Evropský 
sociální fond plus, přestože byla rozšířena 
jeho působnost; vyzývá členské státy, aby 
plně využívaly dostupného financování; 
zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout většího 
souladu evropského semestru se sociálním 
financováním a financováním soudržnosti 
a politickými cíli Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. odmítá jakékoli snižování objemu 
financování politiky soudržnosti; v této 
souvislosti nesouhlasí s návrhem, aby byl 
snížen objem financování pro Evropský 
sociální fond plus, přestože byla rozšířena 
jeho působnost; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout většího souladu evropského 
semestru se sociálním financováním a 
financováním soudržnosti a politickými cíli 
Unie;

14. bere na vědomí návrh, aby byl 
snížen objem financování pro Evropský 
sociální fond plus; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout většího souladu evropského 
semestru se sociálním financováním a 
financováním soudržnosti a politickými cíli 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Ádám Kósa

Návrh usnesení
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Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. odmítá jakékoli snižování objemu 
financování politiky soudržnosti; v této 
souvislosti nesouhlasí s návrhem, aby byl 
snížen objem financování pro Evropský 
sociální fond plus, přestože byla rozšířena 
jeho působnost; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout většího souladu evropského 
semestru se sociálním financováním a 
financováním soudržnosti a politickými 
cíli Unie;

14. odmítá jakékoli snižování objemu 
financování politiky soudržnosti; v této 
souvislosti nesouhlasí s návrhem, aby byl 
snížen objem financování pro Evropský 
sociální fond plus, přestože byla rozšířena 
jeho působnost; zdůrazňuje, že je třeba 
zachovat původní cíle evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. odmítá jakékoli snižování objemu 
financování politiky soudržnosti; v této 
souvislosti nesouhlasí s návrhem, aby byl 
snížen objem financování pro Evropský 
sociální fond plus, přestože byla rozšířena 
jeho působnost; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout většího souladu evropského 
semestru se sociálním financováním a 
financováním soudržnosti a politickými cíli 
Unie;

14. odmítá jakékoli snižování objemu 
financování politiky soudržnosti; v této 
souvislosti nesouhlasí s návrhem, aby byl 
snížen objem financování pro Evropský 
sociální fond plus, přestože byla rozšířena 
jeho působnost; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout většího souladu evropského 
semestru se sociálním financováním a 
financováním soudržnosti a cíli sociální 
politiky Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. odmítá jakékoli snižování objemu 
financování politiky soudržnosti; v této 
souvislosti nesouhlasí s návrhem, aby byl 
snížen objem financování pro Evropský 
sociální fond plus, přestože byla rozšířena 
jeho působnost; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout většího souladu evropského 
semestru se sociálním financováním a 
financováním soudržnosti a politickými cíli 
Unie;

14. zdůrazňuje význam politiky a 
financování sociální a územní 
soudržnosti; požaduje, aby bylo zajištěno 
financování pro Evropský sociální fond 
plus a bere na vědomí rozšíření jeho 
působnosti; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout většího souladu evropského 
semestru se sociálním financováním a 
financováním soudržnosti a politickými cíli 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. odmítá jakékoli snižování objemu 
financování politiky soudržnosti; v této 
souvislosti nesouhlasí s návrhem, aby byl 
snížen objem financování pro Evropský 
sociální fond plus, přestože byla rozšířena 
jeho působnost; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout většího souladu evropského 
semestru se sociálním financováním a 
financováním soudržnosti a politickými 
cíli Unie;

14. uznává potřebu vyrovnaného 
rozpočtu v období po brexitu, pokud jde o 
objem financování politiky soudržnosti; 
vítá návrh na zefektivnění Evropského 
sociálního fondu plus; zdůrazňuje, že je 
třeba dosáhnout většího souladu politiky 
soudržnosti s evropským semestrem a 
politickými cíli Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná, že mikropodniky a 
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malé a střední podniky, které představují 
více než 90 % všech podniků v Evropě, 
jsou důležité pro udržitelný a inkluzivní 
rozvoj a vytváření pracovních míst; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby více 
zohledňovaly zájmy mikropodniků a 
malých a středních podniků v procesu 
tvorby politiky tím, že budou v průběhu 
celého legislativního procesu provádět 
ověření dopadu na malé a střední 
podniky; vyzývá Evropskou komisi, aby 
pokračovala ve svém úsilí o zlepšení 
prostředí pro malé a střední podniky a 
jejich přístupu k veřejnému a 
soukromému financování a mikroúvěrům 
či skupinovému financování, protože stále 
čelí obtížím;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. naléhavě žádá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby programy politiky 
soudržnosti EU na období 2021–2027 
odpovídajícím způsobem řešily regionální 
rozdíly v zaměstnanosti, poskytovaly 
smysluplnou odpověď na koncentraci 
problémů souvisejících se zaměstnáním, 
sociální a demografické problémy a aby 
zajistily účast všech evropských regionů v 
programu hospodářských a sociálních 
reforem Unie v rámci zelené dohody a 
mohly využívat jejich výhod;

Or. en
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Pozměňovací návrh 304
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, 
Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že společným cílem 
některých fondů, konkrétně Evropského 
sociálního fondu plus, EFG a FST, bude 
doprovázet pracovníky a podniky při 
přechodu na více digitální a zelenější 
ekonomiku; vyzývá Komisi, aby zajistila 
soudržné provádění a skloubení těchto 
fondů a aby přikládala význam zachování 
a posílení každého z nich;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
proces evropského semestru bude 
přispívat k plnění Evropského pilíře 
sociálních práv, a aby poskytla členským 
státům dostatečný prostor pro financování 
pečovatelských služeb a udržení tohoto 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnou revizi směrnice 89/391 EHS, 
pokud jde o systém minimálních 
požadavků na zdravotní péči v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. zdůrazňuje význam dimenze 
automatické stabilizace systémů 
sociálního zabezpečení pro absorbování 
ekonomických otřesů; vyzývá členské 
státy, aby zvýšily své investice do systémů 
sociální ochrany s cílem posílit jejich 
výkonnost při řešení a prevenci chudoby a 
nerovností;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá Evropskou komisi, aby 
věnovala zvláštní pozornost venkovským 
oblastem, které čelí řadě hospodářských, 
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sociálních, demografických a 
environmentálních problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. v zájmu stimulace podnikání mezi 
mladými lidmi vyzývá členské státy 
k podpoře sdružení a iniciativ, které 
pomáhají mladým podnikatelům v rozvoji 
inovativních projektů na základě 
administrativní, právní a organizační 
podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 14 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14d. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly mobilitu pracovní síly napříč 
Evropou jakožto prostředek k vytváření 
nových pracovních příležitostí pro 
pracovníky a poskytování pracovní síly 
podnikům; vyzývá členské státy, aby 
využívaly a propagovaly dostupné 
evropské nástroje na usnadnění této 
pracovní mobility, obzvláště evropskou síť 
pracovních míst EURES; vybízí členské 
státy, aby v přeshraničních regionech, 
v nichž je pracovní mobilita vysoká již 
dnes, rozvíjely přeshraniční partnerství 
EURES s cílem pomáhat pracovníkům 



PE646.977v01-00 58/83 AM\1197733CS.docx

CS

s jejich projekty mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 14 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14e. za účelem lepšího přizpůsobení 
systémů vzdělávání a odborné přípravy 
členských států potřebám trhu práce 
vyzývá členské státy, aby podpořily 
učňovskou přípravu a plně využily 
prostředky programu ERASMUS+, které 
jsou k dispozici pro učně, s cílem zaručit 
kvalitu a přitažlivost tohoto druhu 
odborné přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit symetricky; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
návrh systému zajištění pro případ 
nezaměstnanosti s cílem lépe chránit 
pracovníky a snížit tlak na veřejné finance 
při vnějších otřesech;

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit asymetricky; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
návrh systému zajištění pro případ 
nezaměstnanosti s cílem snížit tlak 
na veřejné finance při vnějších otřesech a 
aby předložila návrh závazných 
minimálních pravidel pro systémy 
pojištění v nezaměstnanosti pro členské 
státy s cílem lépe chránit pracovníky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 313
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit symetricky; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
návrh systému zajištění pro případ 
nezaměstnanosti s cílem lépe chránit 
pracovníky a snížit tlak na veřejné finance 
při vnějších otřesech;

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit symetricky; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
návrh systému zajištění pro případ 
nezaměstnanosti pro země HMU s tím, že 
ostatní členské státy budou mít možnost se 
připojit dobrovolně, s cílem lépe chránit 
pracovníky a snížit tlak na veřejné finance 
při vnějších otřesech;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit symetricky; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
návrh systému zajištění pro případ 
nezaměstnanosti s cílem lépe chránit 
pracovníky a snížit tlak na veřejné finance 
při vnějších otřesech;

15. odmítá návrh na zavedení 
evropského systému zajištění pro případ 
nezaměstnanosti, neboť představuje další 
krok na cestě k vytvoření transferové 
unie; zastává názor, že takový systém 
nevede k řešení strukturálních problémů 
na vnitrostátních či regionálních trzích 
práce, které mají stálou povahu a 
vycházejí z chybných strategií;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit symetricky; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
návrh systému zajištění pro případ 
nezaměstnanosti s cílem lépe chránit 
pracovníky a snížit tlak na veřejné finance 
při vnějších otřesech;

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit symetricky; vítá 
oznámení předsedkyně Komise1a, že 
Komise předloží evropský návrh systému 
zajištění pro případ nezaměstnanosti 
s cílem lépe chránit pracovníky a snížit tlak 
na veřejné finance při vnějších otřesech;

_________________
1a Unie, která si klade vyšší cíle – Moje 
agenda pro Evropu, Politické směry pro 
příští Evropskou komisi 2019–2024

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit symetricky; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
návrh systému zajištění pro případ 
nezaměstnanosti s cílem lépe chránit 
pracovníky a snížit tlak na veřejné finance 
při vnějších otřesech;

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit symetricky; bere 
na vědomí návrh Komise, že předloží 
evropský systém zajištění pro případ 
nezaměstnanosti s cílem lépe chránit 
pracovníky a snížit tlak na veřejné finance 
při vnějších otřesech;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit symetricky; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
návrh systému zajištění pro případ 
nezaměstnanosti s cílem lépe chránit 
pracovníky a snížit tlak na veřejné finance 
při vnějších otřesech;

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit symetricky; 
očekává, že Komise předloží evropský 
návrh systému zajištění pro případ 
nezaměstnanosti s cílem lépe chránit 
pracovníky a snížit tlak na veřejné finance 
při vnějších otřesech;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit symetricky; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
návrh systému zajištění pro případ 
nezaměstnanosti s cílem lépe chránit 
pracovníky a snížit tlak na veřejné finance 
při vnějších otřesech;

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit symetricky; 
vyzývá členské státy, aby plně financovaly 
své systémy pojištění pro případ 
nezaměstnanosti s cílem lépe chránit 
pracovníky a snížit tlak na veřejné finance 
při vnějších otřesech;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit symetricky; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
návrh systému zajištění pro případ 
nezaměstnanosti s cílem lépe chránit 
pracovníky a snížit tlak na veřejné finance 
při vnějších otřesech;

15. zdůrazňuje, že makroekonomickou 
nerovnováhu je třeba řešit symetricky; 
vyzývá Komisi, aby předložila plány na 
automatické stabilizátory s cílem lépe 
chránit pracovníky a snížit tlak na veřejné 
finance při vnějších otřesech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 320
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. konstatuje, že Unie nadále trpí 
strukturálními problémy, které zapříčinila 
úsporná opatření; zdůrazňuje, že je třeba 
ukončit krátkozraké politiky úsporných 
opatření, posílit domácí poptávku 
prostřednictvím veřejných a soukromých 
investic orientovaných na budoucnost a 
podpořit sociálně a ekonomicky vyvážené 
strukturální reformy s cílem snížit 
nerovnosti a vytvářet kvalitní pracovní 
místa, udržitelný růst a sociální investice; 
zdůrazňuje, že sociálně odpovědné 
reformy musí být založeny na solidaritě, 
začleňování, sociální spravedlnosti a 
spravedlivém rozdělení bohatství, tak aby 
se zlepšila životní úroveň všech; žádá o 
zavedení postupu sociální nerovnováhy 
prostřednictvím revidovaného 
srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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15a. v době demografických změn a 
nedostatku kvalifikovaných pracovníků v 
různých odvětvích bere se znepokojením 
na vědomí nízkou úroveň mobility 
pracovníků v Evropské unii a žádá 
Komisi, aby vypracovala analýzu 
základních příčin a způsobů posílení 
mobility, včetně přenositelnosti práv a 
nároků; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily spravedlivé, rovné a poctivé 
podmínky pro mobilitu pracovníků v EU; 
zdůrazňuje, že jejím řešením může být 
digitalizace, zejména ve veřejných 
službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že zatímco 
odpovědnost za organizaci a obsah 
systémů předškolního vzdělávání a péče a 
za poskytování dlouhodobé péče spočívá 
na jednotlivých členských státech, 
spolupráce na úrovni EU spolu s účinným 
využíváním fondů EU může přispět k 
rozvoji kvalitních pečovatelských služeb 
prostřednictvím podpory a doplnění 
opatření přijatých na regionální a 
vnitrostátní úrovni a může pomoci 
členským státům řešit společné problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru
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Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. konstatuje, že malé a střední 
podniky jsou mimořádně důležité pro 
udržitelný a inkluzivní rozvoj, 
hospodářský růst a vytváření pracovních 
míst v EU; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby posílily podporu malých a středních 
podniků s cílem doprovázet je a jejich 
zaměstnance při přechodu na více 
digitální a zelenější ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje 
tím, že vyjmou sociální výdaje z fiskálních 
pravidel eurozóny, čímž umožní vyšší 
investice do lidského kapitálu, dovedností 
a zdraví;

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje 
tím, že budou zachovávat obezřetné 
fiskální politiky; připomíná, že umožnění 
vyšších investic do lidského kapitálu, 
dovedností a zdraví vyžaduje, aby fiskální 
pravidla nadále zohledňovala cíl 
snižování dluhu pro země s vysokou 
úrovní zadlužení, a v této souvislosti je 
vhodné přezkoumat strukturu výdajů a 
zaměřit se na prvky, které nejvíce 
přispívají k růstu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 325
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje 
tím, že vyjmou sociální výdaje z fiskálních 
pravidel eurozóny, čímž umožní vyšší 
investice do lidského kapitálu, dovedností 
a zdraví;

16. je přesvědčen, že přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství má potenciál 
vytvářet nová pracovní místa v 
rozvíjejících se nových průmyslových 
odvětvích, vyžádá si to však také sociální 
náklady a ztráty pracovních míst v 
konvenčních průmyslových odvětvích, 
zejména v ocelářství a energetice, což má 
často nepřiměřený dopad na pracovníky s 
největšími zkušenostmi; je přesvědčen, že 
přechod na nízkouhlíkové hospodářství 
musí být sociálně přijatelný a v 
ekonomikách, které jsou dosud závislé na 
fosilních palivech, musí zajišťovat přístup 
k důstojnému zaměstnání; zdůrazňuje, že 
společnost, pracovníci i podniky potřebují 
rozhodnou podporu, aby mohli čelit 
výzvám spojeným se změnou klimatu a 
přechodem k uhlíkové neutralitě a zajistit 
důstojná pracovní místa; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zajistily přiměřené 
sociální a environmentální investice v 
zájmu skutečného „spravedlivého 
přechodu“, provádění evropského pilíře 
sociálních práv a dosažení cílů 
udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k 
uhlíkové neutralitě; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zajistily přiměřené 
sociální a environmentální investice v 
zájmu skutečného „spravedlivého 
přechodu“, provádění evropského pilíře 
sociálních práv a dosažení cílů 
udržitelného rozvoje tím, že vyjmou 
sociální výdaje z fiskálních pravidel 
eurozóny, čímž umožní vyšší investice do 
lidského kapitálu, dovedností a zdraví;

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu za účelem urychlení 
přechodu k oběhovému a uhlíkově 
neutrálnímu hospodářství; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zajistily přiměřené 
sociální a environmentální investice v 
zájmu skutečného „spravedlivého 
přechodu“, provádění evropského pilíře 
sociálních práv a dosažení cílů 
udržitelného rozvoje tím, že vyjmou 
environmentální a sociální výdaje z 
fiskálních pravidel eurozóny, čímž umožní 
vyšší investice do zelené ekonomiky, do 
sociálních politik, které jsou potřebné pro 
úspěšný boj proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, a do lidského kapitálu, 
dovedností a zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje 
tím, že vyjmou sociální výdaje z fiskálních 
pravidel eurozóny, čímž umožní vyšší 
investice do lidského kapitálu, dovedností 
a zdraví;

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje a 
aby umožnily vyšší investice do lidského 
kapitálu, zdraví, systémů vzdělávání, 
odborné přípravy, rozšiřování dovedností 
a změny kvalifikace a celoživotního učení, 
aby mohly plně využívat příležitostí, které 
přináší přechod na klimaticky neutrální 
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ekonomiku, a aby zajistily, že nikdo 
nezůstane opomenut;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje 
tím, že vyjmou sociální výdaje z fiskálních 
pravidel eurozóny, čímž umožní vyšší 
investice do lidského kapitálu, dovedností 
a zdraví;

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje 
tím, že vyjmou sociální výdaje z fiskálních 
pravidel eurozóny, čímž umožní vyšší 
investice do lidského kapitálu, dovedností 
a zdraví; požaduje, aby byly přijaty 
strategie pro přizpůsobení se změně 
klimatu a poskytnuta přiměřená podpora 
těm, kteří jsou přechodem postiženi 
nejvíce, zejména zranitelným osobám;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje 
tím, že vyjmou sociální výdaje z fiskálních 
pravidel eurozóny, čímž umožní vyšší 
investice do lidského kapitálu, dovedností 
a zdraví;

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje 
tím, že vyjmou sociální výdaje z fiskálních 
pravidel eurozóny, čímž umožní vyšší 
investice do lidského kapitálu, dovedností 
a zdraví;

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru



AM\1197733CS.docx 69/83 PE646.977v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje 
tím, že vyjmou sociální výdaje z fiskálních 
pravidel eurozóny, čímž umožní vyšší 
investice do lidského kapitálu, dovedností 
a zdraví;

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“; 
zdůrazňuje, že toho lze dosáhnout 
použitím vhodné flexibility v rámci Paktu 
o stabilitě a růstu, což umožní vložit vyšší 
investice do lidského kapitálu, dovedností 
a zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje 
tím, že vyjmou sociální výdaje z fiskálních 
pravidel eurozóny, čímž umožní vyšší 
investice do lidského kapitálu, dovedností 
a zdraví;

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené a spravedlivé 
sociální a environmentální investice v 
zájmu skutečného „spravedlivého 
přechodu“, provádění evropského pilíře 
sociálních práv a dosažení cílů 
udržitelného rozvoje tím, že vyjmou 
sociální výdaje z fiskálních pravidel 
eurozóny, čímž umožní vyšší investice do 
lidského kapitálu, dovedností a zdraví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 333
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje 
tím, že vyjmou sociální výdaje z fiskálních 
pravidel eurozóny, čímž umožní vyšší 
investice do lidského kapitálu, dovedností 
a zdraví;

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje; 
vyzývá členské státy, aby využily stávající 
flexibilitu ve fiskálních pravidlech 
eurozóny k tomu, aby posílily své investice 
do lidského kapitálu, dovedností a zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje 
tím, že vyjmou sociální výdaje z fiskálních 

16. zdůrazňuje, že společnost, 
pracovníci i podniky potřebují rozhodnou 
podporu, aby mohli čelit výzvám spojeným 
se změnou klimatu a přechodem k uhlíkové 
neutralitě; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily přiměřené sociální a 
environmentální investice v zájmu 
skutečného „spravedlivého přechodu“, 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje 
prostřednictvím spolupráce se soukromým 
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pravidel eurozóny, čímž umožní vyšší 
investice do lidského kapitálu, dovedností 
a zdraví;

sektorem, čímž umožní vyšší investice do 
lidského kapitálu, dovedností a zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je znepokojen nedostatečným 
zastoupením žen ve vzdělávání a 
profesních dráhách v oborech přírodních 
věd, technologie, inženýrství a matematiky 
(STEM) a vyzývá členské státy, aby 
bojovaly proti genderovým stereotypům a 
zlepšily účast, dosažené výsledky a 
pokračování v účasti dívek a žen ve 
vzdělávání a v povoláních v oborech 
STEM za účelem snížení genderových 
rozdílů v profesích v oborech STEM; 
upozorňuje na význam celoživotního 
učení také u žen, neboť jim poskytuje 
příležitost ke změně kvalifikace na stále se 
měnícím trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že úsporná opatření 
přijatá na úrovni EU a členských států 
prohloubila problémy v oblasti 
zaměstnávání a hospodářské a sociální 
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nerovnosti, přičemž největší dopad měla 
na nejzranitelnější občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá oznámení Komise o zahájení 
široké veřejné konzultace se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami s 
cílem prozkoumat možné směry vývoje 
fiskálních pravidel EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. je přesvědčen, že rozpočtový pakt 
musí být zrušen, protože vede členské státy 
k přijímání stále drastičtějších úsporných 
opatření, což podporuje hospodářskou 
recesi a zhoršuje životní podmínky 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. zdůrazňuje, že mandát Evropské 
centrální banky musí být revidován a za 
jeho hlavní cíl stanovena podpora 
udržitelného rozvoje, plné zaměstnanosti a 
sociálního pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 16 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16d. vyzývá Komisi a Radu, aby učinily 
vše pro boj proti daňovým únikům a 
vyhýbání se daňovým povinnostem a aby 
účinně zakročily proti škodlivým daňovým 
praktikám uplatňovaným některými 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby přesunuly 
daňové zatížení práce na jiné zdroje, kde 
bude mít méně škodlivý dopad na 
udržitelný růst; požaduje nové vlastní 
zdroje pro rozpočet EU s cílem poskytnout 
Unii nástroje na lepší řešení současných a 
budoucích výzev;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 342
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby přesunuly 
daňové zatížení práce na jiné zdroje, kde 
bude mít méně škodlivý dopad na 
udržitelný růst; požaduje nové vlastní 
zdroje pro rozpočet EU s cílem poskytnout 
Unii nástroje na lepší řešení současných a 
budoucích výzev;

17. vyzývá členské státy, aby přesunuly 
daňové zatížení na zdroje, které podpoří 
udržitelný růst; požaduje nové vlastní 
zdroje pro rozpočet EU s cílem poskytnout 
Unii nástroje na lepší řešení současných a 
budoucích výzev tím, že budou 
zohledněny schopnosti jednotlivých 
členských států přispívat do systému 
vlastních zdrojů a prozkoumány 
prostředky na opravu regresivních prvků 
– pro méně prosperující členské státy – ve 
stávajícím systému vlastních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby přesunuly 
daňové zatížení práce na jiné zdroje, kde 
bude mít méně škodlivý dopad na 
udržitelný růst; požaduje nové vlastní 
zdroje pro rozpočet EU s cílem poskytnout 
Unii nástroje na lepší řešení současných a 
budoucích výzev;

17. vyzývá členské státy, aby přesunuly 
daňové zatížení práce na jiné zdroje, kde 
bude mít méně škodlivý dopad na 
udržitelný růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Evelyn Regner
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby přesunuly 
daňové zatížení práce na jiné zdroje, kde 
bude mít méně škodlivý dopad na 
udržitelný růst; požaduje nové vlastní 
zdroje pro rozpočet EU s cílem poskytnout 
Unii nástroje na lepší řešení současných a 
budoucích výzev;

17. vyzývá členské státy, aby přesunuly 
daňové zatížení práce na jiné zdroje, kde 
bude mít méně škodlivý dopad na 
udržitelný růst, jako např. zdanění 
bohatství; požaduje nové vlastní zdroje pro 
rozpočet EU s cílem poskytnout Unii 
nástroje na lepší řešení současných a 
budoucích výzev;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že kromě dalších 
ukazatelů je důležité sledovat 
procentuální podíl osob ve věku 15 až 24 
let, které se neúčastní vzdělávání ani 
odborné přípravy (NEET), a zdůrazňuje, 
že je třeba věnovat zvláštní pozornost 
mladým ženám a dívkám, protože existuje 
značný rozdíl mezi pohlavími, pokud jde o 
podíl mladých lidí, kteří se neúčastní 
vzdělávání ani odborné přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 18



PE646.977v01-00 76/83 AM\1197733CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opět zdůrazňuje, že právní stát, 
včetně nezávislého a účinného justičního 
systému i kvalitní veřejné správy a 
zadávání veřejných zakázek a 
spolehlivého protikorupčního rámce, je 
základem zdravého podnikatelského 
prostředí, fungujících trhů práce a 
řádného využívání finančních prostředků 
EU, a proto by měl být i nadále 
začleňován do evropského semestru;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opět zdůrazňuje, že právní stát, 
včetně nezávislého a účinného justičního 
systému i kvalitní veřejné správy a 
zadávání veřejných zakázek a spolehlivého 
protikorupčního rámce, je základem 
zdravého podnikatelského prostředí, 
fungujících trhů práce a řádného využívání 
finančních prostředků EU, a proto by měl 
být i nadále začleňován do evropského 
semestru;

18. opět zdůrazňuje, že právní stát, 
včetně nezávislého a účinného justičního 
systému i kvalitní veřejné správy a 
zadávání veřejných zakázek a spolehlivého 
protikorupčního rámce, je základem 
zdravého podnikatelského prostředí, 
fungujících trhů práce a řádného využívání 
finančních prostředků EU, a proto by měl 
být i nadále začleňován do evropského 
semestru; v tomto smyslu vyzývá členské 
státy, aby ratifikovaly revidovanou 
Evropskou sociální chartu, a Komisi, aby 
podpořila členské státy v procesu 
přijímání a dodržování všech jejích 
ustanovení; Soudní dvůr EU by měl sladit 
postavení Evropské sociální charty s 
ostatními mezinárodními nástroji v oblasti 
lidských práv ratifikovanými všemi 
členskými státy EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 348
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opět zdůrazňuje, že právní stát, 
včetně nezávislého a účinného justičního 
systému i kvalitní veřejné správy a 
zadávání veřejných zakázek a 
spolehlivého protikorupčního rámce, je 
základem zdravého podnikatelského 
prostředí, fungujících trhů práce a 
řádného využívání finančních prostředků 
EU, a proto by měl být i nadále začleňován 
do evropského semestru;

18. opět zdůrazňuje, že cílem 
evropského semestru je zajistit zdravé 
veřejné finance prostřednictvím 
zamezování nadměrnému vládnímu 
dluhu, předcházení nadměrné 
makroekonomické nerovnováze v EU a 
podpory strukturální reformy s cílem 
vytvořit více pracovních míst a růst a 
zvýšení investic, a proto by řádné 
využívání finančních prostředků EU mělo 
být i nadále začleňováno do evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opět zdůrazňuje, že právní stát, 
včetně nezávislého a účinného justičního 
systému i kvalitní veřejné správy a 
zadávání veřejných zakázek a spolehlivého 
protikorupčního rámce, je základem 
zdravého podnikatelského prostředí, 
fungujících trhů práce a řádného využívání 
finančních prostředků EU, a proto by měl 
být i nadále začleňován do evropského 
semestru;

18. opět zdůrazňuje význam kvalitní 
veřejné správy a zadávání veřejných 
zakázek a spolehlivého protikorupčního 
rámce jakožto základu zdravého 
podnikatelského prostředí, fungujících trhů 
práce a řádného využívání finančních 
prostředků EU, a proto by měl být i nadále 
začleňován do evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
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Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
vzestupnou soudržnost na základě 
rovných, nepřenosných a plně placených 
mateřských a otcovských dovolených jako 
jednoho z opatření ke zlepšení rovnosti 
žen a mužů v pečovatelské práci, a tím 
usnadňovaly rovnou účast žen a mužů na 
trhu práce a spravedlivější podíl na 
neplacené péči a práci v domácnosti, čímž 
dojde k odstranění rozdílů v dočasném 
zaměstnání a zaměstnání na částečný 
úvazek;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
prováděla komplexní sledování a 
vyhodnocování využívání fondů EU v 
členských státech; vítá úsilí o řešení 
podvodů, zneužívání finančních 
prostředků a korupce;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
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Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá členské státy, aby prolomily 
patovou situaci v souvislosti se směrnicí o 
ženách v řídících a dozorčích orgánech;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zlepšily shromažďování údajů 
roztříděných podle pohlaví, zejména o 
základních příčinách nerovností mezi 
ženami a muži na trhu práce, jako je 
využívání různých druhů dovolené pro 
účely péče, nebo srovnatelných údajů o 
různých příčinách rozdílu v odměňování 
žen a mužů ve všech členských státech; je 
přesvědčen, že by měl být proveden 
průzkum využívání času s dostatečnou 
periodicitou a dostatečným rozsahem 
výběru s cílem získat informace o rozdílu 
v neplacené péči a pracích v domácnosti 
mezi ženami a muži; rozhodně proto 
zdůrazňuje potřebu průběžně sledovat 
pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů a 
dopad reforem; vyzývá rovněž Komisi, aby 
sledovala účast žen na trhu práce podle 
počtu odpracovaných hodin za týden, 
druhu smluv a finanční nezávislosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Lina Gálvez Muñoz
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za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 18 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18d. zdůrazňuje, že je důležité zaměřit 
politiky na přechod k zelené a digitální 
ekonomice za účelem dosažení cílů 
rovnosti žen a mužů; vyzývá k začlenění 
systematického posuzování dopadů na 
rovnost žen a mužů a k přidělení 
zvláštních finančních prostředků na 
rovnost žen a mužů za účelem dosažení 
poctivého a spravedlivého přechodu k 
zelené a digitální ekonomice, při kterém 
nikdo nebude opomenut a který bude 
sloužit k boji proti všem formám 
diskriminace; vybízí členské státy, aby 
určily účinné modely financování 
přizpůsobené vnitrostátním a místním 
okolnostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 18 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18e. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby posílily začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů a genderové 
rozpočtování a jejich účinné provádění ve 
všech oblastech politiky, zejména v rámci 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
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Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 18 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18f. připomíná význam evropského 
semestru a zejména zpráv o jednotlivých 
zemích při sledování pokroku členských 
států při plnění cílů udržitelného rozvoje, 
zejména cílů udržitelného rozvoje 5 a 
jejich dílčích cílů 5.4 a 5.5;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 18 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18g. vyzývá Radu, aby přestala blokovat 
jednání o horizontální směrnici proti 
diskriminaci s cílem zajistit ochranu žen a 
dalších zranitelných skupin ve všech 
oblastech společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 18 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18h. vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly Istanbulskou úmluvu o 
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odstranění násilí na ženách a dívkách, 
protože násilí na základě pohlaví je další 
překážkou účasti žen na trhu práce a 
jejich hospodářské nezávislosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 18 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18i. vyzývá členské státy, aby přijaly 
konkrétní opatření k řešení sexuálního 
obtěžování a obtěžování na základě 
pohlaví při náboru pracovníků a na 
pracovištích, včetně požadavků na 
nezávislé mechanismy oznamování; 
vyzývá členské státy, aby řešily rostoucí 
odpor vůči ženám v politice a v mediálním 
průmyslu, včetně obtěžování a zneužívání 
na internetu a na pracovišti, jež vytlačují 
ženy z veřejných pozic a přispívají ke 
vzniku škodlivého prostředí, které 
vylučuje ženy, jež v těchto odvětvích 
pracují;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 18 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18j. vyzývá k vytváření politik, které 
podporují podnikání žen, usnadňují jejich 
přístup k finančním a podnikatelským 
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příležitostem, nabízejí školení na míru a 
vytvářejí opatření ke sladění pracovního a 
soukromého života;

Or. en


