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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Lisabonská strategie pro růst
a zaměstnanost pomohla dosáhnout 
konsensu, pokud jde o hlavní směřování 
politik EU v oblasti hospodářství
a zaměstnanosti. V rámci této strategie 
Rada v roce 2005 přijala hlavní směry 
hospodářské politiky a hlavní zásady 
politiky zaměstnanosti a revidovala je
v roce 2008. Těchto 24 směrů 
představovalo základ národních programů 
reforem, protože stanovovalo klíčové 
makroekonomické a mikroekonomické 
reformní priority, jakož i priority reformy 
trhu práce v EU jako celku. Ze zkušenosti 
však vyplývá, že priority stanovené těmito 
hlavními směry nebyly dostatečně jasné
a jejich vzájemné vazby mohly být silnější. 
To omezilo jejich dopad na tvorbu 
vnitrostátních politik.

(5) Lisabonská strategie pro růst
a zaměstnanost pomohla dosáhnout 
konsensu, pokud jde o hlavní směřování 
politik EU v oblasti hospodářství
a zaměstnanosti. V rámci této strategie 
Rada v roce 2005 přijala hlavní směry 
hospodářské politiky a hlavní zásady 
politiky zaměstnanosti a revidovala je
v roce 2008. Těchto 24 směrů 
představovalo základ národních programů 
reforem, protože stanovovalo klíčové 
makroekonomické a mikroekonomické 
reformní priority, jakož i priority reformy 
trhu práce v EU jako celku. Očekávání, jež 
byla vkládána do Lisabonské strategie, se 
nenaplnila. V případě strategie Evropa 
2020 je nyní třeba vyvodit z chyb 
předchozí strategie nutné důsledky
a vytvořit tak soudržná, financovatelná, 
proveditelná a kontrolovatelná opatření
a strategie, jejichž výsledky lze průběžně 
měřit, což umožní průběžnou kontrolu 
dosahování stanovených cílů.  

Or. de
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Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Komise navrhla vytvořit pro další 
desetiletí novou strategii, Evropa 2020, 
která umožní EU vyjít z krize v silnější 
pozici a nasměrovat její hospodářství na 
dosažení inteligentnějšího a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění. Pět 
základních cílů, které jsou uvedeny v rámci 
příslušných hlavních směrů, představují 
sdílené cíle, jimiž se řídí opatření 
členských států a Unie. Členské státy by 
měly maximálně usilovat o dosažení 
vnitrostátních cílů a o odstranění 
překážek, jež brzdí růst.

(7) Komise navrhla vytvořit pro další 
desetiletí novou strategii, Evropa 2020, 
která umožní EU vyjít z krize v silnější 
pozici a nasměrovat její hospodářství na 
dosažení inteligentnějšího a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění. Pět 
základních cílů, které jsou uvedeny v rámci 
příslušných hlavních směrů, představují 
sdílené cíle, jimiž se řídí opatření 
členských států a Unie. Členské státy by 
se měly zavázat k dosažení vnitrostátních 
cílů. Měly by se soustředit na zvyšování 
zaměstnanosti a odstranit překážky růstu, 
jež pramení ze zákonodárství, byrokracie
a špatného rozdělování zdrojů na 
vnitrostátní úrovni.

Or. de

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly v rámci strategie 
Evropa 2020 provádět reformy zaměřené 
na „inteligentní růst“, jehož hybnou silou 
by měly být znalosti a inovace. Reformy 
by se měly zaměřit na zvyšování kvality 
vzdělávání, zajištění přístupu ke vzdělání 
pro všechny a na zlepšování výsledků 
výzkumu a produktivity podniků tak, aby 
se prosazovaly inovace a předávání 
znalostí v celé EU. Měly by rovněž 
podporovat soukromé podnikání
a napomáhat přerodu kreativních myšlenek
v inovativní produkty, služby a postupy, 

(9) Členské státy by měly v rámci strategie 
Evropa 2020 provádět reformy zaměřené 
na „inteligentní růst“, jehož hybnou silou 
by měly být znalosti a inovace. Reformy 
by se měly zaměřit na zvyšování kvality 
vzdělávání v mezinárodním měřítku, 
zajištění přístupu ke vzdělání pro všechny
a na zlepšování výsledků výzkumu
a produktivity podniků tak, aby se 
prosazovaly inovace a předávání znalostí
v celé EU. Měly by rovněž aktivně
podporovat podnikatelského ducha
prostřednictvím zákonodárství i zdrojů,
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které mohou vytvářet růst, kvalitní 
pracovní místa, územní, ekonomickou
a sociální soudržnost a které mohou 
účinněji reagovat na evropské
a celosvětové společenské výzvy. V této 
souvislosti má zásadní význam maximální 
využívání informačních a komunikačních 
technologií. 

a napomáhat tak přerodu kreativních 
myšlenek v inovativní produkty, služby
a postupy, které mohou vytvářet růst, 
kvalitní pracovní místa, územní, 
ekonomickou a sociální soudržnost a které 
mohou účinněji reagovat na evropské
a celosvětové společenské výzvy. V této 
souvislosti má zásadní význam maximální 
využívání informačních a komunikačních 
technologií.

Or. de

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Strukturální reformy EU a členských 
států mohou účinně napomáhat růstu
a zaměstnanosti, jestliže posilují 
konkurenceschopnost EU v celosvětové 
ekonomice, otevírají nové příležitosti pro 
vývozce z EU a poskytují konkurenční 
přístup k důležitým oblastem dovozu. 
Reformy by proto měly zohlednit dopady 
na vnější konkurenceschopnost tak, aby se 
posílil evropský růst a podíl na otevřených
a konkurenčně spravedlivých trzích po 
celém světě.

(12) Strukturální reformy EU a členských 
států mohou účinně napomáhat 
kvalitativnímu růstu a udržitelné
zaměstnanosti, jestliže přiměřeně reagují 
na přetrvávající hospodářskou a finanční 
krizi, a tak posilují konkurenceschopnost 
EU v celosvětové ekonomice, otevírají 
nové příležitosti pro vývozce z EU
a poskytují konkurenční přístup
k důležitým oblastem dovozu. Reformy by 
proto měly zohlednit dopady na vnější 
konkurenceschopnost tak, aby se posílil 
růst v Evropské unii a podíl na otevřených
a konkurenčně spravedlivých trzích po 
celém světě. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Strategii Evropa 2020 musí doplňovat 
integrovaný soubor politik, které by 
členské státy měly provádět úplně a ve
stejném tempu tak, aby se dosáhlo 
příznivých vedlejších účinků 
koordinovaných strukturálních reforem.

(13) Strategii Evropa 2020 musí doplňovat 
integrovaný soubor politik, které by 
členské státy měly provádět úplně a –
v závislosti na jejich rozdílných 
strukturách – co nejrychlejším tempem
tak, aby se dosáhlo příznivých vedlejších 
účinků koordinovaných strukturálních 
reforem.

Or. de

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Snahy členských států, pokud jde
o ambiciózní reformy a dosahování 
vnitrostátních cílů, by měly být 
doprovázeny snižováním byrokracie
i odstraňováním správních a právních 
překážek, jakož i zaměřením na účinnost
a transparentnost programů a opatření.  

Or. de

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) I když se tyto zásady musí připravit 
každý rok, měly by být až do roku 2014
v zásadě stabilní, aby bylo možné se 

(17) Tyto zásady by měly být až do roku 
2020 v zásadě stabilní, aby bylo možné 
dosahování stanovených cílů přiměřeně 
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zaměřit na jejich provádění, kontrolovat. Hodnocení dosažených cílů 
by mělo probíhat v tříletých intervalech,

Or. de

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Hlavní směr 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zintenzívnit sociální 
dialog a reagovat na segmentaci trhu práce 
opatřeními, které se zaměří na dočasnou
a nejistou zaměstnanost, částečnou 
zaměstnanost a nezákonné zaměstnávání.
Profesní mobilita by měla být 
odměňována. Je zapotřebí se zaměřit na 
kvalitu pracovních míst a pracovních 
podmínek tím, že se bude bojovat proti 
nízkým platům a zajistí se dostatečné 
sociální zabezpečení i pro osoby, které 
mají pracovní smlouvy na dobu určitou 
nebo jsou samostatně výdělečně činné. Je 
třeba posílit služby zaměstnanosti
a zpřístupnit je všem, a to i mladým lidem
a osobám, které jsou nejvíce ohroženy 
nezaměstnaností. Tyto služby by měly 
vycházet z osobního přístupu a měly by se 
zaměřit na osoby, které mají nejtěžší 
přístup na trh práce. 

Členské státy by měly zintenzívnit sociální 
dialog a reagovat na segmentaci trhu práce 
prostřednictvím dostatečného sociálního 
zabezpečení zaměstnaneckých poměrů na 
dobu určitou a nejistých zaměstnaneckých 
poměrů a bojovat proti nehlášené 
výdělečné činnosti. Profesní mobilita by 
měla být odměňována. Je zapotřebí se 
zaměřit na kvalitu pracovních míst
a pracovních podmínek tím, že se bude 
bojovat proti nízkým platům a zajistí se 
dostatečné sociální zabezpečení i pro 
osoby, které mají pracovní smlouvy na 
dobu určitou nebo jsou samostatně 
výdělečně činné. Je třeba posílit služby 
zaměstnanosti a zpřístupnit je všem, a to
i mladým lidem a osobám, které jsou 
nejvíce ohroženy nezaměstnaností. Tyto 
služby by měly vycházet z osobního 
přístupu a měly by se zaměřit na osoby, 
které mají nejtěžší přístup na trh práce.

Or. de

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Hlavní směr 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly přezkoumat daňové Členské státy by měly přezkoumat daňové
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a dávkové systému a kapacitu veřejných 
služeb v rámci poskytování nezbytné 
podpory, aby se zvýšila 
konkurenceschopnost a podíl na trhu práce, 
zejména v případě osob s nižším vzděláním
a v souladu s hlavním směrem politiky č. 2. 
Členské státy by měly zvýšit zapojení 
pracovních sil prostřednictvím politik, 
které propagují aktivní stárnutí, rovnost 
mezi ženami a muži, včetně rovného 
odměňování, a integraci mladých lidí, osob 
se zdravotním postižením, legálních 
migrujících pracovníků a dalších 
zranitelných skupin do trhu práce. Politiky
v oblasti rovnováhy pracovního
a soukromého života spolu s dostupnou 
péčí a inovacemi v organizaci práce by 
měly urychlit zvyšování podílů 
zaměstnanosti, zejména pokud jde o mladé 
lidi, starší pracovníky a ženy, aby bylo 
možné udržet především vysoce 
kvalifikované ženy ve vědeckých
a technických oborech. Členské státy by 
měly rovněž odstranit překážky na trhu 
práce, které brání vstupu nových 
pracovníků, podporovat samostatně 
výdělečně činné osoby a tvorbu pracovních 
míst v oblastech, jako jsou např. 
ekologicky zaměřená pracovní místa a péče
i podpora sociálních inovací.

a dávkové systému a kapacitu veřejných 
služeb v rámci poskytování nezbytné 
podpory, aby se zvýšila 
konkurenceschopnost a podíl na trhu práce, 
zejména v případě osob s nižším vzděláním
a v souladu s hlavním směrem politiky č. 2. 
Členské státy by měly zvýšit zapojení 
pracovních sil prostřednictvím politik, 
které propagují aktivní stárnutí, rovnost 
mezi ženami a muži, včetně rovného 
odměňování, a integraci mladých lidí, osob 
se zdravotním postižením, legálních 
migrujících pracovníků a dalších 
zranitelných skupin do trhu práce. Politiky
v oblasti rovnováhy pracovního
a soukromého života spolu s dostupnou 
péčí a inovacemi v organizaci práce by 
měly urychlit zvyšování podílů 
zaměstnanosti, zejména pokud jde o mladé
lidi, starší pracovníky a ženy, aby bylo 
možné udržet především vysoce 
kvalifikované ženy ve vědeckých
a technických oborech. Měla by být 
výrazně posílena výměna žáků v učebních 
oborech mezi členskými státy. Členské 
státy by měly rovněž odstranit překážky na 
trhu práce, které brání vstupu nových 
pracovníků, podporovat samostatně 
výdělečně činné osoby a tvorbu pracovních 
míst v oblastech, jako jsou např. 
ekologicky zaměřená pracovní místa a péče
i podpora sociálních inovací. S cílem 
posílit „ekologické zaměstnávání“ by měly 
členské státy nabízet státem podporovaná 
rekvalifikační opatření pro ty, kdo
v současnosti ještě pracují v oblastech
s vysokými emisemi CO2.

Or. de
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Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Hlavní směr 7 – shrnutí hlavních směrů

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní směr EU, na jehož základě členské 
státy stanoví vlastní národní cíle, je snaha 
dosáhnout do roku 2020 celkem 75%
podílu zaměstnanosti žen a mužů ve věku 
od 20 do 64 let. Tohoto cíle se má 
dosáhnout i prostřednictvím vyššího podílu 
mladých lidí, starších pracovníků
a pracovníků s nižším vzděláním na trhu 
práce i prostřednictvím lepší integrace 
legálních migrujících pracovníků.

K hlavním směrům EU, na jejichž základě 
členské státy stanoví vlastní národní cíle, 
patří snaha dosáhnout do roku 2020 
celkem 80% podílu zaměstnanosti žen
a mužů ve věku od 20 do 64 let. Tohoto 
cíle se má dosáhnout zejména
prostřednictvím vyššího podílu mladých 
lidí, starších a pracovníků a pracovníků
s nižší kvalifikací na trhu práce
i prostřednictvím lepší integrace legálních 
migrujících pracovníků, jakož i snížením 
nezaměstnanosti mladých lidí o 50 %.

Or. de

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Hlavní směr 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat 
produktivitu a zaměstnatelnost vhodným 
poskytováním znalostí a vzdělání, které 
odpovídají stávajícím i budoucím 
požadavkům trhu práce. Kvalitu původního 
vzdělání a zajímavou odbornou přípravu 
musí doplnit pobídky v oblasti 
celoživotního učení, možností druhé šance, 
které všem dospělým poskytnou možnost
o stupeň zvýšit svoji kvalifikaci, a v oblasti 
cílené migrace a integračních politik. 
Členské státy by měly vytvářet systémy 
pro uznávání získaných dovedností, 
odstraňovat překážky profesní
a geografické mobility pracovníků, 
podporovat získávání průřezových 
schopností a kreativitu a zaměřit své úsilí 

Členské státy by měly podporovat 
produktivitu a zaměstnatelnost vhodným 
poskytováním znalostí a vzdělání, které 
odpovídají stávajícím i budoucím 
požadavkům trhu práce. Kvalitu původního 
vzdělání a zajímavou odbornou přípravu 
musí doplnit pobídky v oblasti 
celoživotního učení, možností druhé šance, 
které všem dospělým poskytnou možnost
o stupeň zvýšit svoji kvalifikaci, a v oblasti 
cílené migrace a integračních politik. 
Členské státy by měly vytvářet systémy 
pro uznávání získaných dovedností, 
odstraňovat překážky profesní
a geografické mobility pracovníků, 
podporovat získávání průřezových 
schopností a kreativitu a zaměřit své úsilí 
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zejména na podporu pracovníků s nižším 
vzděláním, zvýšit zaměstnatelnost starších 
pracovníků, ale zároveň zdokonalit 
odbornou přípravu, vzdělávání a zkušenosti 
vysoce kvalifikovaných pracovníků, včetně 
vědců.

zejména na podporu pracovníků s nižším 
vzděláním a starších pracovníků
a zvyšování jejich zaměstnatelnosti,
a zároveň zdokonalit odbornou přípravu, 
vzdělávání a zkušenosti vysoce 
kvalifikovaných pracovníků, včetně vědců. 
Členské státy by měly vytvořit systémy, 
které by umožnily porovnávat kvalitu 
absolvovaných učebních oborů, a podle 
toho uznávat odbornou kvalifikaci v celé 
Unii – analogicky k Evropskému 
kreditnímu systému pro přenos
a akumulaci kreditů pro studenty.

Or. de

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Hlavní směr 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by ve spolupráci se 
sociálními partnery a podnikovou sférou 
měly zdokonalit přístup k odborné 
přípravě, posílit vzdělávání a profesní 
poradenství společně se systematickým 
poskytováním informací o nových
pracovních příležitostech, podporovat 
soukromé podnikání a lépe předvídat 
potřeby v oblasti požadovaných 
dovedností. Finanční příspěvky ze státních 
prostředků, ale i od jednotlivců
a zaměstnavatelů by měly podpořit 
investice do rozvoje lidských zdrojů, 
zvyšování kvalifikace a účast na systémech 
celoživotního učení. Členské státy by měly 
ve spolupráci se sociálními partnery zavést 
systémy, aby podpořily mladé lidi, zejména 
pokud jde o ty, kteří nejsou zaměstnaní, 
nestudují nebo se neúčastní odborné 
přípravy. Tyto systémy by měly napomoci 
čerstvým absolventům škol najít první 
zaměstnání nebo zahájit další studium nebo 
odbornou přípravu, včetně vyučení. 

Členské státy by ve spolupráci se 
sociálními partnery a podnikovou sférou 
měly zdokonalit přístup k odborné 
přípravě, posílit vzdělávání a profesní 
poradenství společně se systematickým 
poskytováním informací o nových 
pracovních příležitostech, podporovat 
soukromé podnikání a lépe předvídat 
potřeby v oblasti požadovaných 
dovedností. Finanční příspěvky ze státních 
prostředků, ale i od jednotlivců
a zaměstnavatelů by měly podpořit 
investice do rozvoje lidských zdrojů, 
zvyšování kvalifikace a účast na systémech 
celoživotního učení. Členské státy by měly 
ve spolupráci se sociálními partnery zavést 
systémy, aby podpořily mladé lidi, zejména 
pokud jde o ty, kteří nejsou zaměstnaní, 
nestudují nebo se neúčastní odborné 
přípravy. Tyto systémy by měly napomoci 
čerstvým absolventům škol najít první 
zaměstnání nebo zahájit další studium nebo 
odbornou přípravu, včetně vyučení. 
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Zároveň by tyto systémy umožňovaly 
rychlou reakci v případě, kdy se mladý 
člověk stane nezaměstnaným. Pravidelné 
sledování účinnosti politik v oblasti 
zvyšování kvalifikací a předvídání potřeb 
by mělo napomoci identifikaci oblastí,
v nichž je zapotřebí dosáhnout zlepšení
a zvýšit přizpůsobivost systémů vzdělávání
a odborné přípravy potřebám trhu práce. 
Členské státy by měly k podpoře těchto 
cílů zcela uvolnit prostředky z fondů EU.

Zároveň by tyto systémy umožňovaly 
rychlou reakci v případě, kdy se mladý 
člověk stane nezaměstnaným. Pravidelné 
sledování účinnosti politik v oblasti 
zvyšování kvalifikací a předvídání potřeb 
by mělo napomoci identifikaci oblastí,
v nichž je zapotřebí dosáhnout zlepšení
a zvýšit přizpůsobivost systémů vzdělávání
a odborné přípravy potřebám trhu práce. 
Za účelem podpory cílů v oblasti 
celoživotního vzdělávání, přístupu ke 
vzdělání a geografické mobility by měly 
členské státy tradiční vzdělávací systémy 
doplnit novými formami dálkového studia 
prostřednictvím internetu a učení pomocí 
elektronických prostředků („e-learning”).
Členské státy by měly k podpoře těchto 
cílů zcela uvolnit prostředky z fondů EU. 

Or. de

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Hlavní směr 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly účinně investovat do 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
aby zajistily přístup ke kvalitnímu 
vzdělávání a odborné přípravě pro všechny
a zlepšily výsledky vzdělávání. Jedná se 
především o zvyšování kvalifikace 
pracovních sil EU, které jí umožní reagovat 
na rychle se měnící potřeby moderních trhů 
práce. Tato opatření by se měla vztahovat 
na všechny oblasti (od vzdělávání v raném 
dětství a na základních školách, po vyšší 
vzdělávání, odbornou přípravu, jakož
i vzdělávání v dospělosti) a měla by rovněž 
zohlednit neformální a neoficiální 
vzdělávání. Reformy by se měly zaměřit na 
získávání klíčových kompetencí, které 
jednotlivec potřebuje k tomu, aby uspěl
v ekonomice založené na znalostech, 

Členské státy by měly účinně investovat do 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
aby zajistily přístup ke kvalitnímu 
vzdělávání a odborné přípravě pro všechny
a zlepšily výsledky vzdělávání. Jedná se 
především o zvyšování kvalifikace 
pracovních sil EU, které jí umožní reagovat 
na rychle se měnící potřeby moderních trhů 
práce. V Evropské unii by měla být 
zavedena jednotná minimální norma pro 
základní vzdělávání, v jejímž rámci 
každému dítěti v Evropské unii přísluší 
právo na bezplatné umístění ve škole, a to 
nezávisle na sociálním postavení rodičů.
Tato opatření by se měla vztahovat na 
všechny oblasti (od vzdělávání v raném 
dětství a na základních školách, po vyšší 
vzdělávání, odbornou přípravu, jakož



PE442.856v01-00 12/15 PA\818003CS.doc

CS

zejména pokud jde o jeho zaměstnatelnost, 
další učení a dovednosti v oblasti IKT. Je 
zapotřebí přijmout opatření usnadňující 
studijní mobilitu mladých lidí a učitelů, 
která je v současné době standardem. 
Členské státy by měly zlepšit otevřenost
a relevanci systémů vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by především provádět 
vnitrostátní rámce kvalifikací, které 
umožní flexibilní vzdělávání a rozvoj 
partnerství mezi vzděláváním a odbornou 
přípravou na straně jedné a pracovním 
světem na straně druhé. Je zapotřebí 
zatraktivnit pedagogické profese. Vyšší 
vzdělávání by se mělo více otevřít 
netradičním školitelům a měl by se zvýšit 
podíl účasti na vysokoškolském nebo 
odpovídajícím vzdělávání. Členské státy by 
měly přijmout všechny kroky, které jsou 
zapotřebí k předcházení předčasného 
ukončování školní docházky, zejména
s ohledem na snižování počtu mladých lidí, 
kteří nejsou zaměstnaní, nestudují nebo se 
nepodílejí na odborné přípravě. 

i vzdělávání v dospělosti) a měla by rovněž 
zohlednit neformální a neoficiální 
vzdělávání. Kvalita vzdělání, zejména
v oblastech vyššího a univerzitního 
vzdělání, by měla odpovídat 
nadprůměrným mezinárodním 
standardům, aby tak byla zajištěna trvalá 
konkurenceschopnost zaměstnanců
v členských státech. Reformy by se měly 
zaměřit na získávání klíčových 
kompetencí, které jednotlivec potřebuje
k tomu, aby uspěl v ekonomice založené na 
znalostech, zejména pokud jde o jeho 
zaměstnatelnost, další učení a dovednosti
v oblasti IKT. Je zapotřebí přijmout 
opatření usnadňující studijní mobilitu 
mladých lidí a učitelů, která je v současné 
době standardem. Členské státy by měly 
zlepšit otevřenost a relevanci systémů 
vzdělávání a odborné přípravy. Měly by 
především provádět vnitrostátní rámce 
kvalifikací, které umožní flexibilní 
vzdělávání a rozvoj partnerství mezi 
vzděláváním a odbornou přípravou na 
straně jedné a pracovním světem na straně 
druhé. Je zapotřebí zatraktivnit 
pedagogické profese. Vyšší vzdělávání by 
se mělo více otevřít netradičním školitelům
a měl by se zvýšit podíl účasti na 
vysokoškolském nebo odpovídajícím 
vzdělávání. Každý studující by měl být
v zásadě zatěžován i podporován
v souladu s jeho individuálními 
schopnostmi. Členské státy by měly 
přijmout všechny kroky, které jsou 
zapotřebí k předcházení předčasného 
ukončování školní docházky 
prostřednictvím poskytování individuální 
pomoci a podpory, zejména s ohledem na 
snižování počtu mladých lidí, kteří nejsou 
zaměstnaní, nestudují nebo se nepodílejí na 
odborné přípravě. Aby mohli nadprůměrně 
nadaní mladí lidé s výbornými studijními 
předpoklady plně rozvinout své 
individuální schopnosti, měly by členské 
státy učinit opatření cílená na podporu 
jejich vývojového potenciálu. 
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Or. de

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Hlavní směr 9 – shrnutí hlavních směrů

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní směr EU, na jehož základě členské 
státy stanoví vlastní národní cíle, je snížit 
podíl předčasně ukončené školní docházky 
na 10 % a zároveň zvýšit podíl populace ve 
věku mezi 30 a 34 lety s ukončeným 
vysokoškolským nebo obdobným 
vzděláním na alespoň 40 % do roku 2020.

Mezi hlavní směry EU, na jejichž základě 
členské státy stanoví vlastní národní cíle, 
patří snížit podíl předčasně ukončené 
školní docházky na 10 % a zároveň zvýšit 
podíl populace ve věku mezi 30 a 34 lety
s ukončeným vysokoškolským nebo 
obdobným vzděláním na alespoň 40 % do 
roku 2020. Každý členský stát by měl na 
vzdělání vydat alespoň 6 % svého HDP. 

Or. de

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Hlavní směr 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úsilí členských států v oblasti snižování 
chudoby by se mělo zaměřit na 
prosazování úplné účasti na společnosti
a hospodářství a na rozšiřování pracovních 
příležitostí a plně při tom využívat 
Evropský sociální fond. Úsilí by se rovněž 
mělo zaměřit na zajišťování rovných 
příležitostí, včetně přístupu k dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám
a veřejným službám (včetně elektronických 
služeb v souladu s hlavním směrem č. 4)
a zejména ke zdravotní péči. Členské státy 
by měly zavést účinná opatření proti 
diskriminaci. K boji proti sociálnímu 
vyloučení by se měla podpořit aktivní účast 
lidí a posílit podpora podílu na trhu práce, 

Úsilí členských států v oblasti snižování 
chudoby by se mělo zaměřit na 
prosazování úplné účasti na společnosti
a hospodářství a na rozšiřování pracovních 
příležitostí a plně při tom využívat 
Evropský sociální fond. Úsilí by se rovněž 
mělo zaměřit na zajišťování rovných 
příležitostí, včetně přístupu k dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám
a veřejným službám (včetně elektronických 
služeb v souladu s hlavním směrem č. 4)
a zejména ke zdravotní péči. Členské státy 
by měly zavést účinná opatření proti 
diskriminaci. Zásada, že v případě 
stejného vzdělání a stejného druhu 
zaměstnání nesmí být ženy znevýhodněny 
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systémů sociální ochrany, celoživotního 
učení a politiky aktivního zapojení, čímž se 
vytvoří příležitosti v různých stádiích 
lidského života a poskytne ochrana proti 
vyloučení. Je zapotřebí zmodernizovat 
systémy sociálního a důchodového 
zabezpečení, aby je bylo možné zcela 
využívat k odpovídající podpoře na straně 
příjmů a přístupu ke zdravotní péči, což 
zajišťuje sociální soudržnost, a zároveň 
zajistit, aby byly finančně udržitelné. 
Dávkové systémy by se měly zaměřit na 
bezpečnost příjmů v přechodných stádiích
a na snižování chudoby. Jedná se 
především o skupiny, které jsou nejvíce 
ohroženy sociálním vyloučením, jako jsou 
například rodiny s jedním rodičem, 
menšiny, osoby se zdravotním postižením, 
děti a mladí lidé, starší ženy a muži, legální 
migrující pracovníci a bezdomovci. 
Členské státy by rovněž měly aktivně 
podporovat sociální hospodářství a sociální 
inovace ve prospěch osob, které jsou 
nejvíce ohroženy sociálním vyloučením.

oproti mužům, by v členských státech 
měla být pro každý typ pracovního 
poměru právně závazná. K boji proti 
sociálnímu vyloučení by se měla podpořit 
aktivní účast lidí a posílit podpora podílu 
na trhu práce, systémů sociální ochrany, 
celoživotního učení a politiky aktivního 
zapojení, čímž se vytvoří příležitosti
v různých stádiích lidského života
a poskytne ochrana proti vyloučení. Je 
zapotřebí zmodernizovat systémy 
sociálního a důchodového zabezpečení, 
aby je bylo možné zcela využívat
k odpovídající podpoře na straně příjmů
a přístupu ke zdravotní péči, což zajišťuje 
sociální soudržnost, a zároveň zajistit, aby 
byly finančně udržitelné. Dávkové systémy 
by se měly zaměřit na bezpečnost příjmů
v přechodných stádiích a na snižování 
chudoby. Jedná se především o skupiny, 
které jsou nejvíce ohroženy sociálním 
vyloučením, jako jsou například rodiny
s jedním rodičem, menšiny, osoby se 
zdravotním postižením, děti a mladí lidé, 
starší ženy a muži, legální migrující 
pracovníci a bezdomovci. Členské státy by 
rovněž měly aktivně podporovat sociální 
hospodářství a sociální inovace ve 
prospěch osob, které jsou nejvíce ohroženy 
sociálním vyloučením.

Or. de

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Hlavní směr 10 – shrnutí hlavních směrů

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavní směr EU, na jehož základě členské 
státy stanoví vlastní vnitrostátní cíle, je 
snížit o 25% počet Evropanů, kteří žijí pod 
národními hranicemi chudoby, což vyvede 
více než 20 milionů lidí z chudoby. 

Hlavní směr EU, na jehož základě členské 
státy stanoví vlastní vnitrostátní cíle, je 
snížit o 40 % počet Evropanů, kteří žijí pod 
národními hranicemi chudoby, což vyvede 
více než 32 milionů lidí z chudoby.
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