
AM\1007978CS.doc PE522.820v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2013/2008(INI)

24. 10. 2013

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 20

Návrh stanoviska
Ádám Kósa
(PE519.793v01-00)

Politika soudržnosti Evropské unie a strategická zpráva o uplatňování 
programů v letech 2007–2013
(2013/2008(INI))



PE522.820v01-00 2/14 AM\1007978CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1007978CS.doc 3/14 PE522.820v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá 7. a 8. zprávu o pokroku a vyzývá 
Komisi, aby v 6. zprávě o soudržnosti za 
rok 2014 přezkoumala, jaké dlouhodobé 
dopady má stále klesající míra soudržnosti 
mezi evropskými regiony vyvolaná 
hospodářskou krizí a jaká opatření je třeba 
přijmout, aby se tato propast zmenšila;

1. vítá 7. a 8. zprávu o pokroku a vyzývá 
Komisi, aby v 6. zprávě o soudržnosti za 
rok 2014 přezkoumala, jaké dlouhodobé 
dopady má stále klesající míra soudržnosti 
mezi evropskými zeměmi a regiony 
vyvolaná hospodářskou krizí, a to zejména 
soudržnosti mezi zeměmi, s nimiž byl 
sjednán program pomoci, a ostatními 
zeměmi, a jaká opatření je třeba přijmout, 
aby se tato propast zmenšila;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Elisabeth Schroedter
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že HDP by měl být i 
nadále jedním z hlavních kritérií pro 
určení způsobilosti pro čerpání podpory 
regionální politiky, ale že musí být 
doplněn o další ukazatele, aby bylo možno 
určit nejzranitelnější regiony; zdůrazňuje, 
že HDP sám o sobě není s to poskytnout 
ucelený přehled o regionálním vývoji a 
sociální soudržnosti, protože nedokáže 
zohlednit významné sociální faktory, jako 
je rozdílná výše příjmů a nezaměstnanost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vybízí Komisi, aby podporovala 
zvláštní opatření k vytvoření více 
pracovních míst, která budou také 
udržitelná, k povzbuzení místního 
podnikání a vytvoření nových finančních 
nástrojů pro všechny druhy podniků, a 
zejména pro malé a střední podniky 
(MSP), s cílem zakročit proti rostoucí 
nezaměstnanosti, chudobě a sociálnímu 
vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. uznává, že velká část výdajů ESF 
(Evropského sociálního fondu) je 
vyčleněna na podporu tvorby pracovních 
míst, a to co do počtu i kvality, na zapojení 
znevýhodněných skupin a rozvoj 
společnosti podporující začlenění, která 
bude otevřená všem; zdůrazňuje však, že v 
dobách krize je třeba klást větší důraz na 
to, aby byl Evropský sociální fond (ESF) 
účinněji zacílen na boj proti místní a 
regionální nerovnosti a sociálnímu 
vyloučení, aby umožňoval přístup 
k zaměstnání nejzranitelnějším skupinám, 
zejména mladým lidem, a aby pomáhal 
ženám se znovu zapojit do trhu práce tím, 
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že omezí segregaci na základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Elisabeth Schroedter
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na skutečnost, že v některých 
regionech vysoký počet osob předčasně 
opouštějících vzdělávací systém značně 
přesahuje vytyčený cíl 10 %, a proto je 
třeba najít řešení, jak tyto mladé lidi 
s nízkým vzděláním začlenit na trh práce, 
vzhledem k tomu, že nedostatek vzdělání 
vede k nezaměstnanosti, a ta pak 
k chudobě;

2. poukazuje na skutečnost, že v některých 
regionech vysoký počet osob předčasně 
opouštějících vzdělávací systém značně 
přesahuje vytyčený cíl 10 % a že osoby 
předčasně opouštějící vzdělávací systém 
musí dostat nabídku, která bude reagovat 
na jejich potřeby, ať už v podobě 
vzdělávání, odborné přípravy nebo práce; 
v této souvislosti poukazuje na význam, 
jejž má pro tyto osoby záruka pro mladé 
lidi; zdůrazňuje, že má-li dojít ke snížení 
počtu osob předčasně opouštějících 
vzdělávací systém, je důležité, aby systém 
vzdělávání podporoval začleňování a 
nabízel rovné příležitosti všem mladým 
lidem; zdůrazňuje, že je třeba najít řešení, 
jak tyto mladé lidi s nízkým vzděláním 
začlenit na trh práce, vzhledem k tomu, že 
nedostatek vzdělání může zvýšit riziko
nezaměstnanosti, což pak zvyšuje riziko 
chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na skutečnost, že v některých 
regionech vysoký počet osob předčasně 
opouštějících vzdělávací systém značně 
přesahuje vytyčený cíl 10 %, a proto je 
třeba najít řešení, jak tyto mladé lidi 
s nízkým vzděláním začlenit na trh práce, 
vzhledem k tomu, že nedostatek vzdělání 
vede k nezaměstnanosti, a ta pak 
k chudobě;

2. poukazuje na skutečnost, že v některých 
regionech vysoký počet osob předčasně 
opouštějících vzdělávací systém značně 
přesahuje vytyčený cíl 10 %, a proto je 
třeba najít řešení, jak tyto mladé lidi 
s nízkým vzděláním začlenit na trh práce 
prostřednictvím dostupné a kvalitní 
profesní odborné přípravy a odborné 
přípravy na pracovišti, a pomoci jim tak 
získat dovednosti uplatnitelné na trhu 
práce, a to vzhledem k tomu, že nedostatek 
vzdělání vede k nezaměstnanosti, a ta pak 
k chudobě, a provází jej četné sociální 
problémy, které souvisí s vyloučením, 
odcizením a neúspěšným úsilím o 
vybudování nezávislého života;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na skutečnost, že v některých
regionech vysoký počet osob předčasně 
opouštějících vzdělávací systém značně 
přesahuje vytyčený cíl 10 %, a proto je 
třeba najít řešení, jak tyto mladé lidi 
s nízkým vzděláním začlenit na trh práce, 
vzhledem k tomu, že nedostatek vzdělání 
vede k nezaměstnanosti, a ta pak 
k chudobě;

2. poukazuje na skutečnost, že v některých 
regionech vysoký počet osob předčasně 
opouštějících vzdělávací systém značně 
přesahuje vytyčený cíl 10 %, a proto je 
třeba najít řešení, jak tyto mladé lidi 
s nízkým vzděláním začlenit na trh práce, 
vzhledem k tomu, že nedostatek vzdělání 
vede k nezaměstnanosti, a ta pak 
k chudobě; proto jsou příspěvky ESF 
zásadní, pokud jde o pomoc více mladým 
lidem, která jim umožní setrvat v systému 
vzdělávání a získat vhodnou kvalifikaci, 
jíž je zapotřebí pro získání pracovního 
místa a zahájení profesní dráhy, a pokud 
jde o zajištění širšího přístupu k vysoce 
kvalitnímu vzdělání se zvláštními projekty 
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pro děti ze znevýhodněných skupin a děti 
příslušníků menšin;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na skutečnost, že v některých 
regionech vysoký počet osob předčasně 
opouštějících vzdělávací systém značně 
přesahuje vytyčený cíl 10 %, a proto je 
třeba najít řešení, jak tyto mladé lidi 
s nízkým vzděláním začlenit na trh práce, 
vzhledem k tomu, že nedostatek vzdělání 
vede k nezaměstnanosti, a ta pak 
k chudobě;

2. poukazuje na skutečnost, že v některých 
regionech vysoký počet osob předčasně 
opouštějících vzdělávací systém značně 
přesahuje vytyčený cíl 10 %, a proto je 
třeba najít řešení, jak tyto mladé lidi 
s nízkým vzděláním začlenit na trh práce, 
vzhledem k tomu, že nedostatek vzdělání 
vede k nezaměstnanosti, a ta pak 
k chudobě; vyzývá členské státy, aby 
podpořily vhodnou profesní přípravu a 
odbornou přípravu na pracovišti pro 
osoby, které z ní budou mít prospěch;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly prorůstové politiky, mezi něž patří i 
upřednostnění výdajů v oblasti vzdělávání, 
celoživotního učení, výzkumu a inovací, 
protože úsporná opatření sama o sobě 
v boji proti současné hospodářské krizi 
nejsou dostatečná;
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Or. en

Pozměňovací návrh 10
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že situace mladých lidí, 
pokud jde o zaměstnání, do značné míry 
závisí na celkové ekonomické situaci, a 
zdůrazňuje tedy příhodný význam 
podpory, poradenství a sledování mladých 
lidí, kteří odcházejí ze systému vzdělávání 
do profesního života; Komise by tedy měla 
sladit veškeré budoucí návrhy politik 
v této oblasti s iniciativami „Mládež 
v pohybu“ a „Příležitosti pro mladé“;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elisabeth Schroedter
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že zaměstnanost je 
v některých regionech stále nižší než 60 % 
a že některé regiony zaostávají i za 
vlastními vnitrostátními cíli o 20–25 %, 
což znevýhodňuje zejména mladé lidi, 
ženy, starší osoby a osoby se změněnou 
pracovní schopností, kteří potřebují 
zvláštní opatření, mají-li si udržet 
zaměstnání, a se zvláštním zřetelem ke 
skutečnosti, že v některých vyloučených 
obcích žijí bez práce již četné generace, 
což ohrožuje zejména marginalizované 

3. zdůrazňuje, že zaměstnanost je 
v některých regionech stále nižší než 60 % 
a že některé regiony zaostávají i za 
vlastními vnitrostátními cíli o 20–25 %, 
což znevýhodňuje zejména mladé lidi, 
ženy, starší osoby a osoby se změněnou 
pracovní schopností; zdůrazňuje, že určitá 
krizová opatření mají negativní dopad na 
soudržnost a zásadně zvyšují nerovnost v 
EU; zdůrazňuje, že mají-li si vysoce 
rizikové skupiny udržet zaměstnání,
potřebují cílená opatření, která se zaměří 
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skupiny obyvatel; na tvorbu pracovních míst, příležitosti 
v oblasti odborné přípravy a udržení 
zaměstnání; vyzdvihuje, že v určitých
vyloučených obcích žijí bez práce již četné 
generace, což ohrožuje zejména 
marginalizované skupiny obyvatel; 

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že zaměstnanost je 
v některých regionech stále nižší než 60 % 
a že některé regiony zaostávají i za 
vlastními vnitrostátními cíli o 20–25 %, 
což znevýhodňuje zejména mladé lidi, 
ženy, starší osoby a osoby se změněnou 
pracovní schopností, kteří potřebují 
zvláštní opatření, mají-li si udržet 
zaměstnání, a se zvláštním zřetelem ke 
skutečnosti, že v některých vyloučených 
obcích žijí bez práce již četné generace, 
což ohrožuje zejména marginalizované 
skupiny obyvatel;

3. zdůrazňuje, že zaměstnanost je 
v některých regionech stále nižší než 60 % 
a že některé regiony zaostávají i za 
vlastními vnitrostátními cíli o 20–25 %, 
což znevýhodňuje zejména mladé lidi, 
ženy, starší osoby, pečovatele a osoby se 
změněnou pracovní schopností, kteří 
potřebují zvláštní opatření, mají-li si udržet 
zaměstnání, a se zvláštním zřetelem ke 
skutečnosti, že v některých vyloučených 
obcích žijí bez práce již četné generace, 
což ohrožuje zejména marginalizované 
skupiny obyvatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že míra zaměstnanosti i 
nadále zůstává značně pod úrovní, která 
byla stanovena jako cíl strategie Evropa 
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2020, a sice dosáhnout do roku 2020 
nejméně 75% míry zaměstnanosti v 
populaci ve věku 20–64 let; konstatuje, že 
ačkoliv na regionální úrovni neexistují 
žádné konkrétní cílové míry 
zaměstnanosti, jednotlivé členské státy EU 
stanovily vnitrostátní cíle, kterých však ve 
většině případů nebylo dosaženo, protože 
finanční a hospodářská krize měla silný 
asymetrický dopad na regionální trhy 
práce, zejména v jižní Evropě, a došlo také 
k pozoruhodnému nárůstu 
nezaměstnanosti mladých;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje nerovnost, jež byla 
zaznamenána mezi nejvyššími 
regionálními mírami zaměstnanosti v EU, 
a to v severní a střední Evropě, zejména 
v Německu, Nizozemsku, Rakousku, 
Švédsku a Spojeném království, a 
nejnižšími regionálními mírami 
zaměstnanosti v jižních regionech, a to ve 
Španělsku, Itálii, Řecku, Maďarsku, 
Kypru a Portugalsku;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Elisabeth Schroedter
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. potvrzuje, že v důsledku tzv. městského 
paradoxu hrozí chudoba v mnoha 
případech často spíše v regionech 
hlavních měst, které jsou podle ukazatelů 
považovány za vyspělé, a to rodinám
čelícím materiální deprivaci a s velmi 
nízkou intenzitou práce, jimž hrozí 
vyloučení, především rodinám s rodičem 
samoživitelem, pečovatelům o postiženého 
člena rodiny či starším lidem krátce před 
dosažením důchodového věku, jimž je 
nutné věnovat zvláštní pozornost v zájmu 
naplňování přístupu zajištění rovných 
příležitosti, včetně odstraňování překážek 
fyzické a informačně-komunikační povahy, 
přičemž naplňování tohoto přístupu je třeba 
měřit objektivními a srovnávacími 
referenčními hodnotami i s ohledem na 
demografické výzvy.

4. potvrzuje, že v důsledku tzv. městského 
paradoxu je počet rodin čelících materiální 
deprivaci, zhoršování životního prostředí a 
špatným podmínkám bydlení a s velmi 
nízkou intenzitou práce, jimž hrozí 
vyloučení a energetická chudoba,
v mnoha případech často vyšší spíše 
v regionech hlavních měst, které jsou 
podle ukazatelů považovány za vyspělé; 
považuje v tomto ohledu za důležité 
věnovat pozornost odstraňování překážek 
fyzické a informačně-komunikační povahy, 
přičemž naplňování tohoto přístupu je třeba 
měřit objektivními a srovnávacími 
referenčními hodnotami.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. potvrzuje, že v důsledku tzv. městského 
paradoxu hrozí chudoba v mnoha 
případech často spíše v regionech hlavních 
měst, které jsou podle ukazatelů 
považovány za vyspělé, a to rodinám 
čelícím materiální deprivaci a s velmi 
nízkou intenzitou práce, jimž hrozí 
vyloučení, především rodinám s rodičem 
samoživitelem, pečovatelům o postiženého 
člena rodiny či starším lidem krátce před 
dosažením důchodového věku, jimž je 
nutné věnovat zvláštní pozornost v zájmu 
naplňování přístupu zajištění rovných 

4. potvrzuje, že v důsledku tzv. městského 
paradoxu hrozí chudoba v mnoha 
případech často spíše v regionech hlavních 
měst, které jsou podle ukazatelů 
považovány za vyspělé, a to rodinám 
čelícím materiální deprivaci a s velmi 
nízkou intenzitou práce, jimž hrozí 
vyloučení, především rodinám s rodičem 
samoživitelem, pečovatelům či starším 
lidem krátce před dosažením důchodového 
věku, jimž je nutné věnovat zvláštní
pozornost v zájmu naplňování přístupu 
zajištění rovných příležitosti, včetně 



PE522.820v01-00 12/14 AM\1007978CS.doc

CS

příležitosti, včetně odstraňování překážek 
fyzické a informačně-komunikační povahy, 
přičemž naplňování tohoto přístupu je třeba 
měřit objektivními a srovnávacími 
referenčními hodnotami i s ohledem na 
demografické výzvy.

odstraňování překážek fyzické a 
informačně-komunikační povahy, přičemž 
naplňování tohoto přístupu je třeba měřit 
objektivními a srovnávacími referenčními 
hodnotami i s ohledem na demografické 
výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. potvrzuje, že v důsledku tzv. městského 
paradoxu hrozí chudoba v mnoha 
případech často spíše v regionech hlavních 
měst, které jsou podle ukazatelů 
považovány za vyspělé, a to rodinám 
čelícím materiální deprivaci a s velmi 
nízkou intenzitou práce, jimž hrozí 
vyloučení, především rodinám s rodičem 
samoživitelem, pečovatelům o postiženého 
člena rodiny či starším lidem krátce před 
dosažením důchodového věku, jimž je 
nutné věnovat zvláštní pozornost v zájmu 
naplňování přístupu zajištění rovných 
příležitosti, včetně odstraňování překážek 
fyzické a informačně-komunikační povahy, 
přičemž naplňování tohoto přístupu je třeba 
měřit objektivními a srovnávacími 
referenčními hodnotami i s ohledem na 
demografické výzvy.

4. potvrzuje, že v důsledku tzv. městského 
paradoxu hrozí chudoba v mnoha 
případech často spíše v regionech hlavních 
měst, které jsou podle ukazatelů 
považovány za vyspělé, a to rodinám 
čelícím materiální deprivaci a s velmi 
nízkou intenzitou práce, jimž hrozí 
vyloučení, především rodinám s rodičem 
samoživitelem, velkým rodinám se čtyřmi 
a více dětmi, pečovatelům o postižené 
členy rodiny, příslušníkům 
marginalizovaných skupin obyvatel či 
starším lidem krátce před dosažením 
důchodového věku, jimž je nutné věnovat 
zvláštní pozornost v zájmu naplňování 
přístupu zajištění rovných příležitosti, 
včetně odstraňování překážek fyzické a 
informačně-komunikační povahy, přičemž 
naplňování tohoto přístupu je třeba měřit 
objektivními a srovnávacími referenčními 
hodnotami i s ohledem na demografické 
výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Antigoni Papadopoulou
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že výměna znalostí 
mezi regionálními a místními orgány 
členských států, pokud jde o postupy 
spolupráce pro rozvoj a hospodářský růst, 
může napomoci doplnit chybějící odborné 
znalosti a zvýšit informovanost pro účely 
mobility pracovníků; kromě toho by měly 
být dále podporovány decentralizace a 
územní rozvoj, neboť představují účinný 
způsob, jak překonat současnou krizi na 
trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zaměřuje se na otázku podpory rozvoje 
demokracie na místní a regionální úrovni, 
což vyžaduje, aby EU přijala silnější 
politický závazek podporovat příznivé 
podmínky, které by mohly posílit 
schopnost místních a regionálních 
subjektů ovlivnit a sledovat tvorbu 
pracovních míst a sociální začlenění 
obyvatel; z tohoto důvodu může hrát 
klíčovou úlohu rozmanitost občanské 
společnosti, a to prostřednictvím zapojení 
sociálních partnerů do postupu 
naplňování cílů EU, pokud jde o růst 
podporující začlenění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvýšily investice v oblasti podnikání, 
začínajících podniků a samostatné 
výdělečné činnosti jako prostředku tvorby 
více pracovních míst zejména proto, že 
malé a střední podniky a mikropodniky 
zajišťují více než dvě třetiny pracovních 
míst v soukromém sektoru v EU; zvláštní 
důraz by měl být kladen na regionální a 
místní úroveň; kromě toho představují 
investice do sociálních podniků a 
sociálního podnikání dobrou další 
příležitost, jak uspokojit sociální potřeby, 
které neuspokojí veřejné statky a služby.

Or. en


