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Pozměňovací návrh 27
Frédéric Daerden

Návrh rozhodnutí
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 149 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na články 149 a 
14 této smlouvy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Frédéric Daerden

Návrh rozhodnutí
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Listinu základních práv, a 
zejména na články 29 a 36 této listiny; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Phil Bennion

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Dne 17. června 2010 podpořila 
Evropská rada19 návrh Komise Evropa 
2020, Strategie pro zaměstnanost a 
inteligentní a udržitelný růst20 podporující 
začlenění. Evropská rada vyzvala k úplné 
mobilizaci příslušných nástrojů a politik 
EU na podporu dosažení společných cílů a 
vyzvala členské státy, aby zesílily 

(1) Dne 17. června 2010 podpořila 
Evropská rada19 návrh Komise Evropa 
2020, Strategie pro zaměstnanost a 
inteligentní a udržitelný růst20 podporující 
začlenění. Evropská rada vyzvala k úplné 
mobilizaci příslušných nástrojů a politik 
EU na podporu dosažení společných cílů a 
vyzvala členské státy, aby zesílily 
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koordinovaný postup. Veřejné služby 
zaměstnanosti (VSZ) hrají ústřední úlohu 
při dosahování cíle strategie Evropa 2020 
spočívajícího v dosažení 75% míry 
zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 
do 64 let do roku 2020.

koordinovaný postup. Veřejné služby 
zaměstnanosti (VSZ) hrají ústřední úlohu 
při dosahování cíle strategie Evropa 2020 
spočívajícího v dosažení 75% míry 
zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 
do 64 let do roku 2020, zejména pomocí 
snižování nezaměstnanosti mladých lidí.

__________________ __________________
19 Nr: EUCO 13/10 ze dne 17.6.2010. 19 Nr: EUCO 13/10 ze dne 17.6.2010.
20 Sdělení Komise Evropa 2020, Strategie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, KOM(2010) 2020 
ze dne 3. března 2010.

20 Sdělení Komise Evropa 2020, Strategie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, COM(2010) 2020 ze 
dne 3. března 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Frédéric Daerden

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Veřejné služby zaměstnanosti jsou 
služby obecného hospodářského zájmu a 
jako takové se řídí článkem 14 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a článkem 36 
Listiny základních práv Evropské unie. 
Článek 29 v Listině základních práv 
Evropské unie navíc uvádí, že „každý má 
právo na bezplatné služby zaměstnanosti“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Inês Cristina Zuber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V souladu s čl. 148 odst. 4 Smlouvy o 
fungování Evropské unie přijala Rada 
21. října 2010 hlavní směry politik 
zaměstnanosti. Tyto integrované hlavní 
směry dávají členským státům vodítko pro 
určování vlastních vnitrostátních 
reformních programů a provádění 
reforem. Hlavní směry politik 
zaměstnanosti jsou základem pro 
doporučení pro jednotlivé země, která 
dává Rada členským státům podle čl. 148 
odst. 4 SFEU. V posledních letech mezi ně 
patřila konkrétní doporučení ohledně 
fungování a kapacity VSZ a efektivity 
aktivních politik na trhu práce členských 
států.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 32
Inês Cristina Zuber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Pracovní mobilita způsobila v 
současném ekonomickém prostředí 
situace, kdy jsou zaměstnanci z oblastí, 
které mají z hospodářského hlediska 
okrajový význam, nuceni emigrovat.

Or. pt

Pozměňovací návrh 33
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Tato doporučení by mohla být ještě 
vylepšena rozšířením základny znalostí, 
zpětnou vazbou o úspěšnosti provádění 
politik a spoluprací mezi VSZ členských 
států. Za tímto účelem bude síť VSZ, která 
má být vytvořena podle tohoto rozhodnutí, 
provádět konkrétní iniciativy, jako jsou 
například společný systém pro srovnávání 
založený na získaných poznatcích, 
odpovídající činnosti vzájemného učení, 
vzájemná pomoc mezi členy sítě a 
provádění strategických postupů pro 
modernizaci VSZ. Konkrétní poznatky sítě 
a jejích jednotlivých členů by také měly
sloužit Radě pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
(EPSCO) a Výboru pro zaměstnanost
(EMCO), které si je budou moci vyžádat 
při vytváření politik zaměstnanosti.

(4) Tato doporučení by mohla být ještě 
vylepšena rozšířením základny znalostí, 
zpětnou vazbou o úspěšnosti provádění 
politik a spoluprací mezi VSZ členských 
států. Za tímto účelem bude síť VSZ, která 
má být vytvořena podle tohoto rozhodnutí, 
provádět konkrétní iniciativy, jako jsou 
například společný systém pro srovnávání 
založený na získaných poznatcích, 
odpovídající činnosti vzájemného učení, 
vzájemná pomoc mezi členy sítě a 
provádění strategických postupů pro 
modernizaci VSZ.  Konkrétní poznatky sítě 
a jejích jednotlivých členů by také měly 
sloužit Radě pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
(EPSCO) a Výboru pro zaměstnanost
(EMCO), které si je budou moci vyžádat 
při vytváření politik zaměstnanosti
obzvláště nezbytných k řešení vysoké 
nezaměstnanosti u zranitelných skupin a 
zejména u mladých lidí.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Tato doporučení by mohla být ještě 
vylepšena rozšířením základny znalostí, 
zpětnou vazbou o úspěšnosti provádění 
politik a spoluprací mezi VSZ členských 
států. Za tímto účelem bude síť VSZ, která 
má být vytvořena podle tohoto rozhodnutí, 
provádět konkrétní iniciativy, jako jsou 
například společný systém pro srovnávání 
založený na získaných poznatcích, 
odpovídající činnosti vzájemného učení, 

(4) Tato doporučení by mohla být ještě 
vylepšena rozšířením základny znalostí, 
zpětnou vazbou o úspěšnosti provádění 
politik a spoluprací mezi VSZ členských 
států. Za tímto účelem bude síť VSZ, která 
má být vytvořena podle tohoto rozhodnutí, 
provádět konkrétní iniciativy, jako jsou 
například společný systém pro srovnávání 
založený na získaných poznatcích, 
odpovídající činnosti vzájemného učení, 
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vzájemná pomoc mezi členy sítě a 
provádění strategických postupů pro 
modernizaci VSZ. Konkrétní poznatky sítě 
a jejích jednotlivých členů by také měly 
sloužit Radě pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
(EPSCO) a Výboru pro zaměstnanost
(EMCO), které si je budou moci vyžádat 
při vytváření politik zaměstnanosti.

vzájemná pomoc mezi členy sítě a 
provádění strategických postupů pro 
modernizaci VSZ.  Konkrétní poznatky sítě 
a jejích jednotlivých členů by také měly 
sloužit Radě pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
(EPSCO), Výboru pro zaměstnanost
Evropského parlamentu a Komise, které si 
je budou moci vyžádat při vytváření politik 
zaměstnanosti obzvláště nezbytných k 
řešení vysoké nezaměstnanosti u 
zranitelných skupin a zejména u mladých 
lidí.

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Inês Cristina Zuber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Tato doporučení by mohla být ještě 
vylepšena rozšířením základny znalostí, 
zpětnou vazbou o úspěšnosti provádění 
politik a spoluprací mezi VSZ členských 
států. Za tímto účelem bude síť VSZ, která 
má být vytvořena podle tohoto rozhodnutí, 
provádět konkrétní iniciativy, jako jsou 
například společný systém pro srovnávání 
založený na získaných poznatcích, 
odpovídající činnosti vzájemného učení, 
vzájemná pomoc mezi členy sítě a 
provádění strategických postupů pro 
modernizaci VSZ. Konkrétní poznatky sítě 
a jejích jednotlivých členů by také měly 
sloužit Radě pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
(EPSCO) a Výboru pro zaměstnanost
(EMCO), které si je budou moci vyžádat 
při vytváření politik zaměstnanosti.

(4) Za tímto účelem bude síť VSZ, která 
má být vytvořena podle tohoto rozhodnutí, 
provádět konkrétní iniciativy, jako jsou 
například společný systém pro srovnávání 
založený na získaných poznatcích, 
odpovídající činnosti vzájemného učení, 
vzájemná pomoc mezi členy sítě a 
provádění strategických postupů pro 
modernizaci VSZ. Konkrétní poznatky sítě 
a jejích jednotlivých členů by také měly 
sloužit Radě pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
(EPSCO) a Výboru pro zaměstnanost
(EMCO), které si je budou moci vyžádat 
při vytváření politik zaměstnanosti.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 36
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Síť VSZ vytvořená podle tohoto 
rozhodnutí by měla pracovat v úzké 
spolupráci s výborem EMCO podle článku 
150 SFEU a přispívat k jeho práci 
poskytováním věcných poznatků a zpráv o 
provádění politik. Příspěvky sítě VSZ Radě 
budou dodávány prostřednictvím EMCO.
Zejména kombinace poznatků sítě VSZ 
ohledně aspektů provádění politik 
zaměstnanosti a komparativní analýzy VSZ 
může posloužit tvůrcům politik na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni EU při 
posuzování a navrhování politik 
zaměstnanosti.

(6) Síť VSZ vytvořená podle tohoto 
rozhodnutí by měla pracovat v úzké 
spolupráci s výborem EMCO podle článku 
150 SFEU a přispívat k jeho práci 
poskytováním věcných poznatků a zpráv o 
provádění politik. Příspěvky sítě VSZ Radě 
budou dodávány prostřednictvím EMCO.
Zejména kombinace poznatků sítě VSZ 
ohledně aspektů provádění politik 
zaměstnanosti a komparativní analýzy VSZ 
může posloužit tvůrcům politik na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni EU při 
posuzování a navrhování politik 
zaměstnanosti, které by vyřešením 
problému neobsazených pracovních míst 
na vnitřním trhu pomohly dosáhnout cílů 
jednotlivých zemí a zvýšit míru 
zaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Phil Bennion

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Síť VSZ by se měla podílet na 
provádění politických iniciativ v oblasti 
zaměstnanosti, jako jsou například 
doporučení Rady o zřízení záruky pro 
mladé lidi22. Síť může také podporovat 
iniciativy zaměřené na usnadňování 
přechodu ze vzdělávání a odborné přípravy 

(7) Síť VSZ by se měla podílet na 
provádění politických iniciativ v oblasti 
zaměstnanosti, jako jsou například 
doporučení Rady o zřízení záruky pro 
mladé lidi22. Síť by měla zavést a sdílet 
osvědčené postupy identifikování mladých 
lidí, kteří nepracují ani se neúčastní 
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do pracovního procesu, například 
zlepšováním transparentnosti dovedností 
a kvalifikací.

vzdělávání nebo odborné přípravy 
(NEET), a rozvoje iniciativ s cílem zajistit, 
že tito mladí lidé získají dovednosti 
nezbytné k tomu, aby mohli vstoupit na 
pracovní trh a zůstat na něm. Síť může 
také podporovat iniciativy zaměřené na 
usnadňování přechodu ze vzdělávání a 
odborné přípravy do pracovního procesu, 
například zlepšováním transparentnosti 
dovedností a kvalifikací a podporou 
programů učňovského vzdělávání a 
vzdělávání založeného na pracovní 
činnosti.

__________________ __________________
22 Doporučení Rady o zřízení záruky pro 
mladé lidi (7123/13).

22 Doporučení Rady o zřízení záruky pro 
mladé lidi (7123/13).

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Síť VSZ by se měla podílet na 
provádění politických iniciativ v oblasti 
zaměstnanosti, jako jsou například 
doporučení Rady o zřízení záruky pro 
mladé lidi22. Síť může také podporovat 
iniciativy zaměřené na usnadňování 
přechodu ze vzdělávání a odborné přípravy 
do pracovního procesu, například 
zlepšováním transparentnosti dovedností 
a kvalifikací.

(7) Síť VSZ by se měla podílet na 
provádění politických iniciativ v oblasti 
zaměstnanosti, jako jsou například 
doporučení Rady o zřízení záruky pro 
mladé lidi22. Síť může také podporovat 
iniciativy zaměřené na usnadňování 
přechodu ze vzdělávání a odborné přípravy 
do pracovního procesu a poskytovat 
poradenství uchazečům o zaměstnání 
ohledně programů učňovského 
vzdělávání, stáží a dalších možnostech 
vzdělávání, a to například zlepšováním 
transparentnosti dovedností a kvalifikací, 
které jsou nezbytné pro lepší 
přizpůsobování potřebám trhu a 
požadavkům zaměstnavatelů.

__________________ __________________
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22 Doporučení Rady o zřízení záruky pro 
mladé lidi (7123/13).

22 Doporučení Rady o zřízení záruky pro 
mladé lidi (7123/13).

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Phil Bennion

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Síť VSZ by měla posílit spolupráci 
mezi svými členy, rozvíjet společné 
iniciativy zaměřené na výměnu informací a 
osvědčených postupů v oblastech, jež 
spadají do působnosti VSZ, srovnávací 
analýzu a poradenství i na propagaci 
inovativních přístupů při poskytování 
služeb zaměstnanosti. Vytvoření této sítě 
umožní inkluzivní srovnávání všech VSZ 
založené na poznatcích a zaměřené na 
výkonnost, které povede k určení 
osvědčených postupů. Pomocí těchto 
výsledků by měli být členové sítě schopni 
formovat koncepci a provádění služeb 
zaměstnanosti v rámci svých konkrétních 
pravomocí. Iniciativy prováděné sítí by 
měly zlepšit efektivitu VSZ a umožnit 
účinnější vynakládání veřejných 
prostředků.

(8) Síť VSZ by měla posílit spolupráci 
mezi svými členy, rozvíjet společné 
iniciativy zaměřené na výměnu informací a 
osvědčených postupů v oblastech, jež 
spadají do působnosti VSZ, srovnávací 
analýzu a poradenství i na propagaci 
inovativních přístupů při poskytování 
služeb zaměstnanosti. Vytvoření této sítě 
umožní inkluzivní srovnávání všech VSZ 
založené na poznatcích a zaměřené na 
výkonnost, které povede k určení 
osvědčených postupů. Pomocí těchto 
výsledků by měli být členové sítě schopni 
formovat koncepci a provádění služeb 
zaměstnanosti v rámci svých konkrétních 
pravomocí. Iniciativy prováděné sítí by 
měly zlepšit efektivitu VSZ a umožnit 
účinnější vynakládání veřejných 
prostředků. Síť by měla rovněž 
spolupracovat se soukromými službami 
zaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Síť VSZ by měla posílit spolupráci 
mezi svými členy, rozvíjet společné 
iniciativy zaměřené na výměnu informací a 
osvědčených postupů v oblastech, jež 
spadají do působnosti VSZ, srovnávací 
analýzu a poradenství i na propagaci 
inovativních přístupů při poskytování 
služeb zaměstnanosti. Vytvoření této sítě 
umožní inkluzivní srovnávání všech VSZ 
založené na poznatcích a zaměřené na 
výkonnost, které povede k určení 
osvědčených postupů. Pomocí těchto 
výsledků by měli být členové sítě schopni 
formovat koncepci a provádění služeb 
zaměstnanosti v rámci svých konkrétních 
pravomocí. Iniciativy prováděné sítí by 
měly zlepšit efektivitu VSZ a umožnit 
účinnější vynakládání veřejných 
prostředků.

(8) Síť VSZ by měla posílit spolupráci 
mezi svými členy, rozvíjet společné 
iniciativy zaměřené na výměnu informací a 
osvědčených postupů v oblastech, jež 
spadají do působnosti VSZ, srovnávací 
analýzu a poradenství i na propagaci 
inovativních přístupů při poskytování 
služeb zaměstnanosti. Vytvoření této sítě 
umožní inkluzivní srovnávání všech VSZ 
založené na poznatcích a zaměřené na 
výkonnost, které povede k určení 
osvědčených postupů. Pomocí těchto 
výsledků by měli být členové sítě schopni 
formovat koncepci a provádění služeb 
zaměstnanosti v rámci svých konkrétních 
pravomocí a zároveň zajistit lepší soulad 
dovedností a kvalifikací uchazečů o 
zaměstnání s potřebami zaměstnavatelů.
Iniciativy prováděné sítí by měly zlepšit 
efektivitu VSZ a umožnit účinnější 
vynakládání veřejných prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Síť VSZ by měla posílit spolupráci 
mezi svými členy, rozvíjet společné 
iniciativy zaměřené na výměnu informací a 
osvědčených postupů v oblastech, jež 
spadají do působnosti VSZ, srovnávací 
analýzu a poradenství i na propagaci 
inovativních přístupů při poskytování 
služeb zaměstnanosti. Vytvoření této sítě 
umožní inkluzivní srovnávání všech VSZ 
založené na poznatcích a zaměřené na 
výkonnost, které povede k určení 

(8) Síť VSZ by měla posílit spolupráci 
mezi svými členy, rozvíjet společné 
iniciativy zaměřené na výměnu informací a 
osvědčených postupů v oblastech, jež 
spadají do působnosti VSZ, srovnávací 
analýzu a poradenství i na propagaci 
inovativních přístupů při poskytování 
služeb zaměstnanosti. Vytvoření této sítě 
umožní inkluzivní srovnávání všech VSZ 
založené na poznatcích a zaměřené na 
výkonnost, které povede k určení 
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osvědčených postupů. Pomocí těchto 
výsledků by měli být členové sítě schopni 
formovat koncepci a provádění služeb 
zaměstnanosti v rámci svých konkrétních 
pravomocí. Iniciativy prováděné sítí by 
měly zlepšit efektivitu VSZ a umožnit 
účinnější vynakládání veřejných 
prostředků.

osvědčených postupů a pracovních 
struktur v členských státech. Pomocí 
těchto výsledků by měli být členové sítě 
schopni formovat koncepci a provádění
služeb zaměstnanosti v rámci svých 
konkrétních pravomocí. Iniciativy 
prováděné sítí by měly zlepšit efektivitu 
VSZ a umožnit účinnější vynakládání 
veřejných prostředků.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Inês Cristina Zuber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Síť VSZ by měla posílit spolupráci 
mezi svými členy, rozvíjet společné 
iniciativy zaměřené na výměnu informací a 
osvědčených postupů v oblastech, jež 
spadají do působnosti VSZ, srovnávací 
analýzu a poradenství i na propagaci 
inovativních přístupů při poskytování 
služeb zaměstnanosti. Vytvoření této sítě 
umožní inkluzivní srovnávání všech VSZ 
založené na poznatcích a zaměřené na 
výkonnost, které povede k určení 
osvědčených postupů. Pomocí těchto 
výsledků by měli být členové sítě schopni 
formovat koncepci a provádění služeb 
zaměstnanosti v rámci svých konkrétních 
pravomocí. Iniciativy prováděné sítí by 
měly zlepšit efektivitu VSZ a umožnit 
účinnější vynakládání veřejných
prostředků.

(8) Síť VSZ by měla posílit spolupráci 
mezi svými členy, rozvíjet společné 
iniciativy zaměřené na výměnu informací a 
osvědčených postupů v oblastech, jež 
spadají do působnosti VSZ, srovnávací 
analýzu a poradenství i na propagaci 
inovativních přístupů při poskytování 
služeb zaměstnanosti. Vytvoření této sítě 
umožní inkluzivní srovnávání všech VSZ 
založené na poznatcích a zaměřené na 
výkonnost, které povede k určení 
osvědčených postupů. Pomocí těchto 
výsledků by měli být členové sítě schopni 
formovat koncepci a provádění služeb 
zaměstnanosti v rámci svých konkrétních 
pravomocí. Iniciativy prováděné sítí by 
měly zajistit lepší reakci na zvláštní 
charakteristiky veřejných služeb 
zaměstnanosti v každém členském státě, 
přičemž za tímto účelem musí být 
poskytnuty odpovídající finanční 
prostředky.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) Míra nezaměstnanosti v reálném 
čase uváděná Eurostatem by měla být na 
úrovni NUTS 3, aby bylo zajištěno, že 
společné úkoly veřejných služeb 
zaměstnanosti odpovídají současné situaci 
na pracovním trhu. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejné služby zaměstnanosti navržené 
členskými státy, a

a) veřejné služby zaměstnanosti navržené 
členskými státy, z nichž každý vyšle 
jednoho zástupce, a

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Inês Cristina Zuber

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) sociální partneři;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 46
Frédéric Daerden

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy, v nichž působí nezávislé 
regionální veřejné služby zaměstnanosti, 
zajistí jejich náležité zastoupení v rámci 
konkrétních iniciativ sítě.

3. Členské státy, v nichž působí nezávislé
místní nebo regionální veřejné služby 
zaměstnanosti, zajistí jejich náležité 
zastoupení v rámci konkrétních iniciativ 
sítě. Zástupci vnitrostátních veřejných 
služeb zaměstnanosti by měli rovněž 
vynaložit veškeré úsilí, aby zajistili, že 
názory a zkušenosti místních a 
regionálních orgánů budou začleněny 
mezi činnosti sítě, a průběžně budou o 
svých činnostech tyto místní a regionální 
orgány informovat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy, v nichž působí nezávislé 
regionální veřejné služby zaměstnanosti, 
zajistí jejich náležité zastoupení v rámci 
konkrétních iniciativ sítě.

3. Členské státy, v nichž působí nezávislé 
regionální veřejné služby zaměstnanosti, 
zajistí jejich náležité zastoupení v rámci 
konkrétních iniciativ sítě. Každý členský 
stát bude mít v „síti“ jeden hlas, a to bez 
ohledu na počet poskytovaných 
regionálních služeb zaměstnanosti. 

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Frédéric Daerden
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Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pozorovatelský statut v síti by měl být 
udělen zástupcům, které nominuje Výbor 
regionů, s cílem pomoci síti určit vhodnou 
úroveň zodpovědnosti.

Or. fr

Odůvodnění

V některých členských státech jsou místní orgány přímo zodpovědné za aktivity a služby v 
oblasti zaměstnanosti, například za systémy odborné přípravy, předvídání dovedností 
požadovaných na trhu práce či pomoc k rozvoji zaměstnanosti. Kvalita přínosu sítě k 
rozhodovacímu procesu Unie by proto vzrostla, kdyby zkušenosti a postupy z místní úrovně 
byly formálně uznány a zahrnuty do její práce.  

Pozměňovací návrh 49
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provádění strategie Evropa 2020 pro 
zaměstnanost a inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění a dosažení jejích 
hlavních cílů zejména v oblasti 
zaměstnanosti;

a) zesílená spolupráce na konkrétních 
iniciativách k modernizaci VSZ v 
souvislosti se současnou ekonomickou 
krizí a cíli stanovenými ve strategii Evropa 
2020 pro zaměstnanost a inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění a 
dosažení jejích hlavních cílů zejména v 
oblasti zaměstnanosti;  

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Danuta Jazłowiecka

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podpoře nejvíce zranitelných 
sociálních skupin s vysokými ukazateli 
nezaměstnanosti, obzvláště mladých lidí a 
starších pracovníků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podpoře důstojné práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) lepšímu fungování trhů práce v EU; b) lepšímu fungování trhů práce v EU 
pomocí srovnávání výkonu služeb státní 
sféry podle relevantních ukazatelů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Inês Cristina Zuber

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) lepšímu fungování trhů práce v EU; b) podpoře práce se sociálními a
pracovními právy v každém členském 
státě;

Or. pt

Pozměňovací návrh 54
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) lepší integraci trhů práce; c) stanovení osvědčených postupů, lepší 
integraci trhů práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Danuta Jazłowiecka

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) větší geografické a pracovní mobilitě; d) větší dobrovolné geografické a pracovní 
mobilitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Inês Cristina Zuber

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) větší geografické a pracovní mobilitě; d) geografické a pracovní mobilitě;

Or. pt

Pozměňovací návrh 57
Phil Bennion

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) snížení nezaměstnanosti mladých 
pomocí sledování a podpory zavádění 
iniciativ jako je například „Evropská 
záruka pro mladé lidi“;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) účinnějšímu zapojení do procesu 
vzájemného učení a hodnocení aktivit v 
členských státech;  

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zintenzivnění učení na základě 
srovnání tak, aby byly zaváděny ty 
nejúspěšnější osvědčené postupy;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Phil Bennion

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) určení potřeb v oblasti dovedností a 
poskytnutí informací o jejich rozsahu a 
umístění; 

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) zlepšení hodnocení a vyhodnocování s 
cílem odstartovat politické iniciativy 
týkající se pracovního trhu, které se v 
krátkodobém horizontu stanou 
nezbytnými;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Frédéric Daerden
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Vytvářet a provádět celoevropské 
systémy pro srovnávání veřejných služeb 
zaměstnanosti na základě získaných 
poznatků za použití kvantitativních 
a kvalitativních ukazatelů pro hodnocení 
výkonnosti VSZ a shromažďovat poznatky 
za účelem vytvoření vhodného nástroje 
vzájemného učení. Sdílením údajů, znalostí 
a postupů se síť také bude aktivně podílet 
na provádění těchto iniciativ.

a) Vytvářet a provádět celoevropské 
systémy pro srovnávání veřejných služeb 
zaměstnanosti na základě získaných 
poznatků za použití kvantitativních 
a kvalitativních ukazatelů pro hodnocení 
výkonnosti VSZ a shromažďovat poznatky
za účelem vytvoření vhodného nástroje 
vzájemného učení. Sdílením údajů, znalostí 
a postupů se síť také bude aktivně podílet 
na provádění těchto iniciativ. Cílem by v 
žádném případě nemělo být vytvoření 
„hodnocení“ nebo stanovení cílů, ale 
spíše usnadnění učení na základě 
společné metodologie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Vytvářet a provádět celoevropské 
systémy pro srovnávání veřejných služeb 
zaměstnanosti na základě získaných 
poznatků za použití kvantitativních 
a kvalitativních ukazatelů pro hodnocení 
výkonnosti VSZ a shromažďovat poznatky 
za účelem vytvoření vhodného nástroje 
vzájemného učení. Sdílením údajů, znalostí 
a postupů se síť také bude aktivně podílet 
na provádění těchto iniciativ.

a) Vytvářet a provádět celoevropské 
systémy pro srovnávání veřejných služeb 
zaměstnanosti na základě získaných 
poznatků za použití kvantitativních 
a kvalitativních ukazatelů pro hodnocení 
výkonnosti VSZ a shromažďovat poznatky 
ze všech členských států za účelem 
vytvoření vhodného nástroje vzájemného 
učení. Sdílením údajů, znalostí a 
osvědčených postupů se síť také bude 
aktivně podílet na provádění těchto 
iniciativ.

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Vytvářet a provádět celoevropské 
systémy pro srovnávání veřejných služeb 
zaměstnanosti na základě získaných 
poznatků za použití kvantitativních 
a kvalitativních ukazatelů pro hodnocení 
výkonnosti VSZ a shromažďovat poznatky 
za účelem vytvoření vhodného nástroje 
vzájemného učení. Sdílením údajů, znalostí 
a postupů se síť také bude aktivně podílet 
na provádění těchto iniciativ.

a) Vytvářet a provádět celoevropské 
systémy pro učení na základě srovnávání 
veřejných služeb zaměstnanosti na základě 
získaných poznatků za použití 
kvantitativních a kvalitativních ukazatelů 
pro hodnocení výkonnosti VSZ a 
shromažďovat poznatky za účelem 
vytvoření vhodného nástroje vzájemného 
učení. Sdílením údajů, znalostí a postupů 
se síť také bude aktivně podílet na 
provádění těchto iniciativ.

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Antigoni Papadopoulou

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Schvalovat a provádět koncepci 
modernizace a posílení VSZ v klíčových 
oblastech.

c) Schvalovat a provádět koncepci 
modernizace a posílení VSZ v klíčových 
oblastech pomocí umožnění vzájemného 
učení a zlepšování kapacity a efektivity 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Schvalovat a provádět koncepci 
modernizace a posílení VSZ v klíčových 
oblastech.

c) Schvalovat a provádět koncepci 
modernizace a posílení VSZ v klíčových 
oblastech v souladu s širšími sociálními 
cíli.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Na žádost Rady nebo Komise či 
z vlastní iniciativy připravovat zprávy 
v oblasti zaměstnanosti.

d) Na žádost Rady, Komise, Evropského 
parlamentu či z vlastní iniciativy 
připravovat zprávy v oblasti zaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Podílet se na provádění politických 
iniciativ v oblasti zaměstnanosti.

e) Podílet se na provádění politických 
iniciativ v sociální oblasti a oblasti 
zaměstnanosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Phil Bennion



AM\1007889CS.doc 23/26 PE522.804v01-00

CS

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) Zavádět a sdílet osvědčené postupy 
zaměřené na identifikování mladých lidí, 
kteří nepracují ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy 
(NEET), a na rozvoj iniciativ k zajištění 
toho, že tito mladí lidé získají dovednosti 
nezbytné k tomu, aby mohli vstoupit na 
pracovní trh a zůstat na něm. 

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Síť zřizuje mechanismus podávání 
hlášení v souvislosti s iniciativami 3.1.a a 
3.1.b. V souladu s tímto ustanovením
podávají členské organizace síti jednou 
ročně zprávy.

2. Síť zřizuje mechanismus podávání 
hlášení v souvislosti se všemi iniciativami 
uvedenými v 3.1. V souladu s tímto 
ustanovením podávají členské organizace 
síti jednou ročně zprávy.

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Frédéric Daerden

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Síť spolupracuje se zúčastněnými 
stranami na trhu práce včetně dalších 
poskytovatelů služeb zaměstnanosti tak, že 
je přizve k příslušným činnostem a na 

1. Síť spolupracuje se zúčastněnými 
stranami na příležitostném základě a 
výhradně na svůj podnět na trhu práce s 
poskytovateli služeb zaměstnanosti mezi 
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příslušná jednání sítě a že s nimi sdílí 
informace a údaje.

něž patří agentury zprostředkovávající 
dočasnou práci, soukromé služby 
zaměstnanosti, nevládní organizace, 
jejichž činnost souvisí se zaměstnaností,
evropská síť politik v oblasti celoživotního 
poradenství a případně též regionální a 
místní orgány veřejné správy tak, že je 
přizve k příslušným činnostem a na 
příslušná jednání sítě a že s nimi sdílí 
informace a údaje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Jean Lambert

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Síť spolupracuje se zúčastněnými 
stranami na trhu práce včetně dalších 
poskytovatelů služeb zaměstnanosti tak, že 
je přizve k příslušným činnostem a na 
příslušná jednání sítě a že s nimi sdílí 
informace a údaje.

1. Síť spolupracuje se zúčastněnými 
stranami na trhu práce včetně dalších 
poskytovatelů služeb zaměstnanosti a 
organizací zastupujících nezaměstnané 
nebo zranitelné skupiny tak, že je přizve 
k příslušným činnostem a na příslušná 
jednání sítě a že s nimi sdílí informace a 
údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Inês Cristina Zuber

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Síť spolupracuje se zúčastněnými 
stranami na trhu práce včetně dalších 
poskytovatelů služeb zaměstnanosti tak, že 
je přizve k příslušným činnostem a na 
příslušná jednání sítě a že s nimi sdílí 
informace a údaje.

1. Síť spolupracuje se zúčastněnými 
stranami na trhu práce včetně odborů a 
zástupců zaměstnanců a dalších 
poskytovatelů služeb zaměstnanosti tak, že 
je přizve k příslušným činnostem a na 
příslušná jednání sítě a že s nimi sdílí 
informace a údaje.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 74
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada jednomyslným 
rozhodnutím schvaluje jednací řád 
obsahující mimo jiné ustanovení o 
přijímání rozhodnutí správní rady a o 
jmenování a délce funkčního období 
předsedy a místopředsedů sítě. Správní 
rada většinovým rozhodnutím schvaluje 
roční pracovní program včetně sestavení 
pracovních skupin a stanovení jazykového 
režimu zasedání sítě a výroční zprávu sítě, 
která by měla být zveřejněna.

3. Správní rada jednomyslným 
rozhodnutím schvaluje jednací řád 
obsahující mimo jiné ustanovení o 
přijímání rozhodnutí správní rady a o 
jmenování a délce funkčního období 
předsedy a místopředsedů sítě. Správní 
rada většinovým rozhodnutím schvaluje 
roční pracovní program včetně sestavení 
pracovních skupin a stanovení jazykového 
režimu zasedání sítě a výroční zprávu sítě, 
která by měla být sdělena Evropskému 
parlamentu a současně posouzena 
Výborem pro zaměstnanost a sociální 
věci, zpracována a zveřejněna.

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 7 vypouští se
Přijetí obecného rámce
Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 8, pokud jde o obecný rámec 
pro provádění srovnávacích a vzájemně 
vzdělávacích iniciativ podle článku 3.1 
včetně metodiky, základních 
kvantitativních a kvalitativních ukazatelů 
pro posouzení výkonnosti VSZ, 
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vzdělávacích nástrojů integrovaného 
programu vzájemného učení a podmínek 
účasti na těchto iniciativách.

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Čtyři roky po vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost předloží Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů zprávu o jeho uplatňování. 
Ve zprávě bude posouzeno zejména to, 
nakolik síť přispívá k dosažení cílů 
uvedených v článku 2 a zda splnila své 
úkoly.

1. Dva roky po vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost předloží Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů zprávu o jeho uplatňování. 
Ve zprávě bude posouzeno zejména to, 
nakolik síť přispívá k dosažení cílů 
uvedených v článku 2 a zda splnila své 
úkoly.

Or. de


