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Pozměňovací návrh 1
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. s ohledem na své usnesení ze dne 
11. června 2013 o sociálním bydlení 
v Evropské unii (2012/2293(INI)),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. s ohledem na své usnesení ze dne 
4. července 2013 nazvané „Dopad krize 
na přístup zranitelných skupin k péči“ 
(2013/2044(INI)),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. s ohledem na veřejné slyšení 
o zaměstnanosti a sociálních aspektech 
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úlohy a operací „trojky“ s ohledem na 
země zapojené do programu eurozóny, 
které uspořádal Výbor pro zaměstnanost 
a sociální věci Evropského parlamentu 
dne 9. ledna 2014,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. s ohledem na 4 sdělení o návrzích
politiky týkající se „hodnocení sociálních 
aspektů, aspektů zaměstnanosti a výzev“ 
v Řecku, Portugalsku, Irsku a na Kypru 
vypracovaná v lednu 2014 pro „oddělení 
pro hospodářskou a vědeckou politiku 
a pro podporu správy ekonomických 
záležitostí“ ředitelství A GŘ pro vnitřní 
politiku Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že opatření 
ekonomických ozdravných programů 
v Řecku (květen 2010 a březen 2012), 
Irsku (prosinec 2010), Portugalsku (květen 
2011) a na Kypru (červen 2013) mají 
přímý i nepřímý dopad na úroveň 
zaměstnanosti a závažné následky pro 
sociální situaci; vzhledem k tomu, že 

A. vzhledem k tomu, že hospodářská krize 
a opatření ekonomických ozdravných 
programů přijatá v reakci na tuto krizi
v Řecku (květen 2010 a březen 2012), 
Irsku (prosinec 2010), Portugalsku (květen 
2011) a na Kypru (červen 2013) mají 
přímý i nepřímý dopad na úroveň 
zaměstnanosti a závažné následky pro 
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ačkoli všechny tyto programy formálně 
podepsala Komise, vytvořily je a jejich 
podmíněnost stanovily společně MMF, 
Euroskupina, Evropská centrální banka
(ECB) a Komise;

sociální situaci; vzhledem k tomu, že 
ačkoli všechny tyto programy formálně 
podepsala Komise, vytvořily je a jejich 
podmíněnost stanovily společně MMF, 
Euroskupina, Evropská centrální banka
(ECB), dotčené členské státy a Komise;

Or. fi

Pozměňovací návrh 6
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že opatření 
ekonomických ozdravných programů 
v Řecku (květen 2010 a březen 2012), 
Irsku (prosinec 2010), Portugalsku 
(květen 2011) a na Kypru (červen 2013) 
mají přímý i nepřímý dopad na úroveň 
zaměstnanosti a závažné následky pro 
sociální situaci; vzhledem k tomu, že 
ačkoli všechny tyto programy formálně 
podepsala Komise, vytvořily je a jejich 
podmíněnost stanovily společně MMF, 
Euroskupina, Evropská centrální banka
(ECB) a Komise;

A. vzhledem k tomu, že krajně složitá 
hospodářská situace, se kterou se potýkají 
Řecko, Irsko, Portugalsko a Kypr má
přímý i nepřímý dopad na úroveň 
zaměstnanosti a závažné následky pro 
sociální situaci; vzhledem k tomu, že 
ačkoli všechny tyto programy formálně 
podepsala Komise, vytvořily je a jejich 
podmíněnost stanovily společně MMF, 
Euroskupina, Evropská centrální banka
(ECB) a Komise;

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že opatření 
ekonomických ozdravných programů 
v Řecku (květen 2010 a březen 2012),

A. vzhledem k tomu, že v době celkové 
hospodářské a finanční krize a za 
zhoršující se hospodářské situace v níže 
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Irsku (prosinec 2010), Portugalsku 
(květen 2011) a na Kypru (červen 2013) 
mají přímý i nepřímý dopad na úroveň 
zaměstnanosti a závažné následky pro 
sociální situaci; vzhledem k tomu, že 
ačkoli všechny tyto programy formálně 
podepsala Komise, vytvořily je a jejich 
podmíněnost stanovily společně MMF, 
Euroskupina, Evropská centrální banka
(ECB) a Komise;

uvedených zemích požádaly Řecko 
(v květnu 2010 a březnu 2012), Irsko 
(v prosinci 2010), Portugalsko (v květnu
2011) a Kypr (v červnu 2013) EU, členské 
státy eurozóny a Mezinárodní měnový 
fond o finanční pomoc, přičemž tyto země 
souhlasily s ekonomickými ozdravnými 
programy a s opatřeními v rámci těchto 
programů, která mají přímý i nepřímý 
dopad na úroveň zaměstnanosti a životní 
podmínky mnoha osob; vzhledem k tomu, 
že ačkoli všechny tyto programy formálně 
podepsala Komise, vytvořily je a jejich 
podmíněnost stanovily společně MMF, 
Euroskupina, Evropská centrální banka
(ECB), Komise a členské státy, kterým je 
poskytnuta pomoc;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že opatření 
ekonomických ozdravných programů
v Řecku (květen 2010 a březen 2012), 
Irsku (prosinec 2010), Portugalsku (květen 
2011) a na Kypru (červen 2013) mají
přímý i nepřímý dopad na úroveň 
zaměstnanosti a závažné následky pro 
sociální situaci; vzhledem k tomu, že 
ačkoli všechny tyto programy formálně 
podepsala Komise, vytvořily je a jejich 
podmíněnost stanovily společně MMF, 
Euroskupina, Evropská centrální banka
(ECB) a Komise;

A. vzhledem k tomu, že omezení 
makroekonomických nerovnováh, které se 
během dlouhého období nashromáždily
v Řecku, Irsku, Portugalsku a na Kypru, 
má přímý i nepřímý dopad na úroveň 
zaměstnanosti a závažné následky pro 
sociální situaci; vzhledem k tomu, že nebýt 
solidarity zemí eurozóny a mezinárodního 
společenství, byly by následky mnohem 
horší; vzhledem k tomu, že ačkoli všechny 
tyto programy podepsala Rada a vlády 
dotčených zemí, vytvořily je a jejich 
podmíněnost stanovily společně MMF, 
Euroskupina, Evropská centrální banka
(ECB), Komise a vlády států požadujících 
finanční pomoc;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že opatření 
ekonomických ozdravných programů 
v Řecku (květen 2010 a březen 2012), 
Irsku (prosinec 2010), Portugalsku (květen 
2011) a na Kypru (červen 2013) mají 
přímý i nepřímý dopad na úroveň 
zaměstnanosti a závažné následky pro 
sociální situaci; vzhledem k tomu, že 
ačkoli všechny tyto programy formálně 
podepsala Komise, vytvořily je a jejich 
podmíněnost stanovily společně MMF, 
Euroskupina, Evropská centrální banka
(ECB) a Komise;

A. vzhledem k tomu, že hospodářská krize 
a opatření ekonomických ozdravných 
programů v Řecku (květen 2010 a březen 
2012), Irsku (prosinec 2010), Portugalsku
(květen 2011) a na Kypru (červen 2013) 
mají přímý i nepřímý dopad na úroveň 
zaměstnanosti a sociální situaci; vzhledem 
k tomu, že ačkoli všechny tyto programy 
formálně podepsala Komise, vytvořily je 
a jejich podmíněnost stanovily společně 
MMF, Euroskupina, Evropská centrální 
banka (ECB) a Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že záměrem 
takzvaných programů hospodářské 
a finanční pomoci je dosáhnout tří 
oznámených cílů, a sice snížení 
rozpočtových nerovnováh, zlepšení 
konkurenceschopnosti a podpory bank, 
avšak důsledkem provedených opatření 
v praxi bylo přímé převedení příjmů 
pracovníků na finanční a hospodářské 
monopoly; vzhledem k tomu, že 
v Portugalsku vedla politika fiskální 
konsolidace k recesi a větší daňové zátěži 
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pro pracovníky, a vzhledem k tomu, že 
údajně v zájmu konkurenceschopnosti 
bylo deregulováno zaměstnávání, byly 
provedeny drastické škrty v platech 
pracovníků a země i její obyvatelé byli do 
značné míry ochuzeni;

Or. pt

Pozměňovací návrh 11
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že politiky fiskální 
a rozpočtové konsolidace jsou reakcí na 
hospodářskou a sociální situaci, ve které 
se Řecko, Irsko, Portugalsko a Kypr 
nacházejí, a ne na její příčinu;

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že represivní 
rozpočtová opatření mají neúměrný dopad 
na skupiny s nízkými příjmy, což vede 
k vyšší míře chudoby, nouze a nerovnosti 
v oblasti zdraví, jelikož skupiny s nízkými 
příjmy jsou obzvlášť závislé na systémech 
veřejného zdravotnictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že ekonomické 
ozdravné programy byly provedeny 
v důsledku krajně složité hospodářské 
situace těchto zemí, kterým hrozil dokonce 
bankrot;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření vedou k nárůstu 
nezaměstnanosti a snižování mezd, 
navýšení počtu kvalifikovaných 
pracovníků a mladých lidí, kteří emigrují, 
a k nižším investicím do vzdělávání, 
a tudíž slouží ke snížení produktivity 
pracovníků; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že jakmile bude 



PE526.372v01-00 10/128 AM\1015492CS.doc

CS

možné zaručit hospodářskou 
a rozpočtovou udržitelnost těchto čtyř 
zemí, mělo by se zaměřit úsilí na sociální 
aspekty, přičemž zvláštní pozornost by 
měla být věnována vytváření pracovních 
míst;

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že se v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie
(SFEU) stanoví: „Při vymezování 
a provádění svých politik a činností přihlíží 
Unie k požadavkům spojeným s podporou 
vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou 
přiměřené sociální ochrany, bojem proti 
sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní 
všeobecného a odborného vzdělávání 
a ochrany lidského zdraví.“;

B. vzhledem k tomu, že článek 9 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU)
předepisuje: „Při vymezování a provádění 
svých politik a činností přihlíží Unie 
k požadavkům spojeným s podporou 
vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou 
přiměřené sociální ochrany, bojem proti 
sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní 
všeobecného a odborného vzdělávání 
a ochrany lidského zdraví.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že článek 36 Listiny 
základních práv Evropské unie Unii 
zavazuje k tomu, aby „v souladu se 
Smlouvami a s cílem podpořit sociální 
a územní soudržnost Unie“ uznávala 
a respektovala „přístup ke službám 
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obecného hospodářského zájmu tak, jak je 
stanoven vnitrostátními právními předpisy 
a zvyklostmi“; vzhledem k tomu, že článek 
14 SFEU stanoví, že „s ohledem na místo, 
které zaujímají služby obecného 
hospodářského zájmu mezi společnými 
hodnotami Unie, a na jejich význam při 
podpoře sociální a územní soudržnosti, 
pečují Unie a členské státy v rámci svých 
pravomocí a v oblasti působnosti Smluv 
o to, aby zejména hospodářské a finanční 
zásady a podmínky pro fungování těchto 
služeb umožňovaly naplnění jejich 
úkolů“; vzhledem k tomu, že článek 345 
SFEU stanoví, že se Smlouvy „nijak 
nedotýkají úpravy vlastnictví uplatňované 
v členských státech“; a vzhledem 
k protokolu č. 26 o službách obecného 
zájmu, který dále rozvádí společné 
hodnoty Unie ve vztahu ke službám 
obecného hospodářského zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Listina základních 
práv Evropské unie stanovuje mimo jiné 
také právo na kolektivní vyjednávání 
a akce (článek 28), ochranu v případě 
neoprávněného propuštění (článek 30), 
slušné a spravedlivé pracovní podmínky
(článek 31), uznávání a respektování 
nároku na přístup k dávkám sociálního 
zabezpečení a k sociálním službám a za 
účelem „boje proti sociálnímu vyloučení 
a chudobě“ právo na „důstojnou existenci 
pro všechny, kdo nemají dostatečné 
prostředky“ (článek 34), právo na přístup 
k preventivní zdravotní péči a na obdržení 

E. vzhledem k tomu, že Listina základních 
práv Evropské unie stanovuje mimo jiné 
také právo na kolektivní vyjednávání 
a akce (článek 28), ochranu v případě 
neoprávněného propuštění (článek 30), 
slušné a spravedlivé pracovní podmínky
(článek 31), uznávání a respektování 
nároku na přístup k dávkám sociálního 
zabezpečení a k sociálním službám a za 
účelem „boje proti sociálnímu vyloučení 
a chudobě“ právo na „důstojnou existenci 
pro všechny, kdo nemají dostatečné 
prostředky“ (článek 34), právo na přístup 
k preventivní zdravotní péči a na obdržení 
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lékařské péče (článek 35) a uznávání 
a respektování přístupu ke službám 
obecného hospodářského zájmu (článek 
36);

lékařské péče (článek 35) a uznávání 
a respektování práva na přístup ke 
službám obecného hospodářského zájmu
(článek 36);

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že podle čtvrtletního 
zpravodaje o zaměstnanosti a sociální 
situaci v EU („EU Employment and 
Social Situation“) z října 2013 vyústil 
prudký propad HDP Řecka, Portugalska 
a Irska především v pokles zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění G

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení 
ze dne 21. listopadu 2013 Parlament uvítal 
sdělení Komise ze dne 2. října 2013 
s názvem „Posílení sociálního rozměru 
hospodářské a měnové unie“ a v něm 
obsažený návrh zřídit přehled klíčových 
ukazatelů zaměstnanosti a sociálních 
ukazatelů, který by měl být začleněn do 
postupu při makroekonomické 
nerovnováze a do společné zprávy
o zaměstnanosti, Parlament nicméně lituje 
skutečnosti, že tyto ukazatele byly 

G. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení 
ze dne 21. listopadu 2013 Parlament uvítal 
sdělení Komise ze dne 2. října 2013 
s názvem „Posílení sociálního rozměru 
hospodářské a měnové unie“ a společnou 
zprávu o zaměstnanosti;
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nedostatečné pro zajištění komplexního 
pokrytí situace zaměstnanosti a sociální 
situace v členských státech a že jsou 
vzájemně provázané; vzhledem k tomu, že 
bylo v usnesení Parlamentu zdůrazněno, 
že je zapotřebí zajistit, aby cílem tohoto 
sledování bylo snižování sociálních 
rozdílů mezi členskými státy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 21
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění G

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení 
ze dne 21. listopadu 2013 Parlament uvítal 
sdělení Komise ze dne 2. října 2013 
s názvem „Posílení sociálního rozměru 
hospodářské a měnové unie“ a v něm 
obsažený návrh zřídit přehled klíčových 
ukazatelů zaměstnanosti a sociálních 
ukazatelů, který by měl být začleněn do 
postupu při makroekonomické 
nerovnováze a do společné zprávy 
o zaměstnanosti, Parlament nicméně lituje
skutečnosti, že tyto ukazatele byly 
nedostatečné pro zajištění komplexního 
pokrytí situace zaměstnanosti a sociální 
situace v členských státech a že jsou 
vzájemně provázané; vzhledem k tomu, že 
bylo v usnesení Parlamentu zdůrazněno, že 
je zapotřebí zajistit, aby cílem tohoto 
sledování bylo snižování sociálních rozdílů 
mezi členskými státy;

G. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení 
ze dne 21. listopadu 2013 Parlament uvítal 
sdělení Komise ze dne 2. října 2013 
s názvem „Posílení sociálního rozměru 
hospodářské a měnové unie“ a v něm 
obsažený návrh zřídit přehled klíčových 
ukazatelů zaměstnanosti a sociálních 
ukazatelů, který by měl být začleněn do 
postupu při makroekonomické 
nerovnováze a do společné zprávy 
o zaměstnanosti jako první krok směrem 
k vytvoření sociálního rozměru HMU, 
Parlament nicméně lituje skutečnosti, že 
tyto ukazatele byly nedostatečné pro 
zajištění komplexního pokrytí situace 
zaměstnanosti a sociální situace 
v členských státech a že jsou vzájemně 
provázané; vzhledem k tomu, že bylo 
v usnesení Parlamentu zdůrazněno, že je 
zapotřebí zajistit, aby cílem tohoto 
sledování bylo snižování sociálních rozdílů 
mezi členskými státy a podpora sociální 
konvergence směrem nahoru a sociálního 
pokroku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění G

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení 
ze dne 21. listopadu 2013 Parlament uvítal 
sdělení Komise ze dne 2. října 2013 
s názvem „Posílení sociálního rozměru 
hospodářské a měnové unie“ a v něm 
obsažený návrh zřídit přehled klíčových 
ukazatelů zaměstnanosti a sociálních 
ukazatelů, který by měl být začleněn do 
postupu při makroekonomické 
nerovnováze a do společné zprávy 
o zaměstnanosti, Parlament nicméně 
lituje skutečnosti, že tyto ukazatele byly 
nedostatečné pro zajištění komplexního 
pokrytí situace zaměstnanosti a sociální 
situace v členských státech a že jsou 
vzájemně provázané; vzhledem k tomu, že 
bylo v usnesení Parlamentu zdůrazněno, 
že je zapotřebí zajistit, aby cílem tohoto 
sledování bylo snižování sociálních 
rozdílů mezi členskými státy;

G. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení 
ze dne 21. listopadu 2013 Parlament uvítal 
sdělení Komise ze dne 2. října 2013 
s názvem „Posílení sociálního rozměru 
hospodářské a měnové unie“ a v něm 
obsažený návrh zřídit přehled klíčových 
ukazatelů zaměstnanosti a sociálních 
ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění H

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že dostupná data 
ukazují, že v uvedených čtyřech zemích se 
postup směrem k dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 rychle zpomaluje (viz příloha 
1);

H. vzhledem k tomu, že dostupná data 
ukazují, že v uvedených čtyřech zemích se 
postup směrem k dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 rychle zpomaluje (viz příloha 
1); vzhledem k tomu, že v případě 
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Portugalska není situace stejná, pokud jde 
o všechny ukazatele, pokrok směrem 
k dosažení cílů strategie Evropa 2020 je 
smíšený, takže zatímco trend v oblasti cílů 
souvisejících se vzděláváním je pozitivní, 
v oblasti zaměstnanosti je 
problematičtější;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění H

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že dostupná data 
ukazují, že v uvedených čtyřech zemích se 
postup směrem k dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 rychle zpomaluje (viz příloha 
1);

H. vzhledem k tomu, že dostupná data 
ukazují, že v uvedených čtyřech zemích se 
postup směrem k dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 rychle zpomaluje, s výjimkou 
cílů souvisejících s osobami, které 
předčasně ukončují školní docházku 
a odbornou přípravu, a s dosaženým 
terciárním vzděláním (viz příloha 1);

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění H

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že dostupná data 
ukazují, že v uvedených čtyřech zemích se 
postup směrem k dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 rychle zpomaluje (viz příloha 
1);

H. vzhledem k tomu, že dostupná data 
ukazují, že v uvedených čtyřech zemích se 
postup směrem k dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 rychle zpomaloval, 
a vzhledem k tomu, že hlavní hospodářské 
ukazatele nyní udávají vzestupnou 
tendenci, avšak nikoli sociální ukazatele 
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(viz příloha 1);

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že zásahy „trojky“ 
v zemích zapojených do programu ukázaly 
vážné demokratické nedostatky a lidé byli 
v podstatě podrobeni hospodářskému 
vydírání a diktátu nevolených 
a netransparentních subjektů 
nenesoucích žádnou odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že se dlouhodobé 
hospodářské vyhlídky v těchto zemích 
zlepšují; vzhledem k tomu, že by tato 
skutečnost měla začít přispívat k vytváření 
nových pracovních míst v těchto
ekonomikách a k obrácení trendu 
snižující se zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Marije Cornelissen, Karima Delli
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že politiky 
podmiňující finanční pomoc nejen z velké 
části neuspěly, co se týče dosažení 
primárních cílů Komise, kterými je 
dosažení fiskální udržitelnosti a finanční 
stability a obnovení 
konkurenceschopnosti, ale také způsobily 
značné škody, pokud jde o pokrok 
dosažený před krizí v oblastech politiky, 
jako jsou ochrana životního prostředí 
a zdravotní péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že „příběh 
o úspěchu“, který souvisí s vystoupením 
Irska z programu, má velmi málo 
společného se skutečnými úspěchy, které 
mají dopad na životy lidí; vzhledem 
k tomu, že se jedná převážně o prázdné 
řeči, jejichž cílem je podpořit politiku 
irské vlády a použít Irsko jako příklad se 
záměrem donutit jihoevropské země, 
aby přijaly více úsporných opatření; 
vzhledem k tomu, že ve skutečnosti má 
Irsko nejvyšší čistou míru emigrace ze 
všech členských států, investice coby 
procentní podíl HDP tvoří 10,6 %, což je 
nejnižší míra v EU, jejíž průměr činí 
20 %, Irsko má nadále neudržitelný 
poměr dluhu k HDP, a sice 125 %, 



PE526.372v01-00 18/128 AM\1015492CS.doc

CS

a osobní spotřeba klesla ve srovnání 
s rokem 2008 o 12 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění H c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Hc. vzhledem k tomu, že navzdory 
prohlášením „trojky“ a irské vlády Irsko 
od vystoupení z programu nenabylo opět 
„hospodářské suverenity“; vzhledem 
k tomu, že kromě toho, že Irsko podléhá 
„správě ekonomických záležitostí“ EU 
jako všechny ostatní země EU, stále ještě 
podléhá také „sledování po ukončení 
programu“ ze strany MMF a „dohledu po 
ukončení programu“ ze strany Komise, 
což zahrnuje formální inspekce 
a pravomoc zavádět další úsporná 
opatření; vzhledem k tomu, že to stejné 
bude platit i pro ostatní země, až vystoupí 
z programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poznamenává, že orgány EU (ECB, 
Komise a Euroskupina) jsou plně 
spoluzodpovědné za podmínky uložené 
v rámci ekonomických ozdravných 
programů, a tudíž i za jejich sociální 

1. poznamenává, že orgány EU (ECB, 
Komise a Euroskupina) jsou spolu 
s vládami dotčených zemí plně 
spoluzodpovědné za podmínky uložené 
v rámci ekonomických ozdravných 
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dopady; programů, a tudíž i za jejich sociální 
dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poznamenává, že orgány EU (ECB, 
Komise a Euroskupina) jsou plně 
spoluzodpovědné za podmínky uložené 
v rámci ekonomických ozdravných 
programů, a tudíž i za jejich sociální 
dopady;

1. poznamenává, že je docela zřejmé, že 
bez ekonomických ozdravných programů 
by byl sociální dopad krize mnohem větší, 
než je nyní, a že orgány EU (ECB, Komise 
a Euroskupina) jsou plně spoluzodpovědné 
za podmínky uložené v rámci 
ekonomických ozdravných programů, 
a tudíž i za jejich sociální dopady ve 
srovnání s dopady bez ekonomických 
ozdravných programů;

Or. fi

Pozměňovací návrh 33
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poznamenává, že orgány EU (ECB, 
Komise a Euroskupina) jsou plně
spoluzodpovědné za podmínky uložené 
v rámci ekonomických ozdravných 
programů, a tudíž i za jejich sociální 
dopady;

1. poznamenává, že orgány EU (ECB, 
Komise a Euroskupina) jsou plně zapojeny 
do vypracovávání ekonomických 
ozdravných programů;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 34
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poznamenává, že orgány EU (ECB, 
Komise a Euroskupina) jsou plně 
spoluzodpovědné za podmínky uložené 
v rámci ekonomických ozdravných 
programů, a tudíž i za jejich sociální 
dopady;

1. poznamenává, že orgány EU (ECB, 
Komise a Euroskupina) jsou plně 
spoluzodpovědné za podmínky uložené 
v rámci ekonomických ozdravných 
programů;

Or. es

Pozměňovací návrh 35
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poznamenává, že orgány EU (ECB, 
Komise a Euroskupina) jsou plně 
spoluzodpovědné za podmínky uložené 
v rámci ekonomických ozdravných 
programů, a tudíž i za jejich sociální 
dopady;

1. poznamenává, že orgány zodpovědnými 
za přijímání konečných rozhodnutí jsou 
Euroskupina, MMF a dotčený členský 
stát; poznamenává, že tato rozhodnutí 
byla založena na odborném posouzení 
MMF, Komise a ECB;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poznamenává, že orgány EU (ECB, 
Komise a Euroskupina) jsou plně 

1. poznamenává, že orgány EU (ECB, 
Komise a Euroskupina) jsou plně 
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spoluzodpovědné za podmínky uložené 
v rámci ekonomických ozdravných 
programů, a tudíž i za jejich sociální 
dopady;

spoluzodpovědné za podmínky uložené 
v rámci ekonomických ozdravných 
programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poznamenává, že i přes potřebu 
zaručit udržitelnost veřejných financí 
musí Evropská unie bojovat za zajištění 
náležité sociální ochrany pro své občany;

Or. es

Pozměňovací návrh 38
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Parlament byl vykázán zcela na okraj 
pozornosti ve všech fázích tohoto projektu: 
v přípravné fázi, při vypracovávání 
zmocnění a při sledování výsledků 
dosažených programy a souvisejícími 
opatřeními;

2. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Parlament byl vykázán zcela na okraj 
pozornosti ve všech fázích tohoto projektu: 
v přípravné fázi, při vypracovávání 
zmocnění a při sledování výsledků 
dosažených programy a souvisejícími 
opatřeními; poznamenává, že Evropský 
parlament podpořil stejný druh 
neoliberálních politik úsporných opatření, 
např. tím, že přijal mimo jiné balíček dvou 
legislativních aktů, balíček šesti 
legislativních aktů nebo evropský semestr;

Or. en



PE526.372v01-00 22/128 AM\1015492CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 39
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Parlament byl vykázán zcela na okraj 
pozornosti ve všech fázích tohoto projektu:
v přípravné fázi, při vypracovávání 
zmocnění a při sledování výsledků 
dosažených programy a souvisejícími 
opatřeními;

2. vyjadřuje politování nad skutečností, že
neexistuje žádný právní základ, což 
způsobilo, že Parlament byl vykázán na 
okraj pozornosti ve všech fázích tohoto 
projektu: v přípravné fázi, při 
vypracovávání zmocnění a při sledování 
výsledků dosažených programy 
a souvisejícími opatřeními;

Or. pt

Pozměňovací návrh 40
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Parlament byl vykázán zcela na okraj 
pozornosti ve všech fázích tohoto projektu:
v přípravné fázi, při vypracovávání 
zmocnění a při sledování výsledků 
dosažených programy a souvisejícími 
opatřeními;

2. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Parlament byl vykázán zcela na okraj 
pozornosti ve všech fázích těchto 
programů: v přípravné fázi, při 
vypracovávání zmocnění a při sledování
dopadu programů a souvisejících 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Parlament byl vykázán zcela na okraj 
pozornosti ve všech fázích tohoto projektu:
v přípravné fázi, při vypracovávání 
zmocnění a při sledování výsledků 
dosažených programy a souvisejícími 
opatřeními;

2. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Parlament byl vykázán zcela na okraj 
pozornosti ve všech fázích tohoto projektu:
v přípravné fázi, při vypracovávání 
zmocnění a při sledování výsledků 
dosažených programy a souvisejícími 
opatřeními; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že celý postup nemohl být 
založen na Smlouvě, protože neexistuje 
právní základ, a musel být tedy zvolen 
mezivládní přístup, v němž Parlament 
nezastává žádnou úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. lituje skutečnosti, že tyto programy byly 
vytvořeny bez jakéhokoli posouzení 
důsledků prostřednictvím studií dopadu 
nebo jakékoli koordinace s Výborem pro 
zaměstnanost, Výborem pro sociální 
ochranu, Radou pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
(EPSCO) nebo s komisařem pro 
zaměstnanost a sociální věci; lituje rovněž 
skutečnosti, že i přes významné sociální 
dopady nebyly konzultovány poradní 
orgány zřízené Smlouvou, zejména 
Evropský hospodářský a sociální výbor
(EHSV) a Výbor regionů (VR);

3. lituje skutečnosti, že tyto programy byly 
vytvořeny bez dostatečného posouzení 
důsledků prostřednictvím studií dopadu 
nebo jakékoli koordinace s Výborem pro 
zaměstnanost, Výborem pro sociální 
ochranu, Radou pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
(EPSCO) nebo s komisařem pro 
zaměstnanost a sociální věci; lituje rovněž 
skutečnosti, že i přes významné sociální 
dopady nebyly konzultovány poradní 
orgány zřízené Smlouvou, zejména 
Evropský hospodářský a sociální výbor
(EHSV) a Výbor regionů (VR);

Or. fi
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Pozměňovací návrh 43
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. lituje skutečnosti, že tyto programy byly 
vytvořeny bez jakéhokoli posouzení 
důsledků prostřednictvím studií dopadu 
nebo jakékoli koordinace s Výborem pro 
zaměstnanost, Výborem pro sociální 
ochranu, Radou pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
(EPSCO) nebo s komisařem pro 
zaměstnanost a sociální věci; lituje rovněž 
skutečnosti, že i přes významné sociální 
dopady nebyly konzultovány poradní 
orgány zřízené Smlouvou, zejména 
Evropský hospodářský a sociální výbor
(EHSV) a Výbor regionů (VR);

3. domnívá se, že není správné, že tyto 
programy byly vytvořeny bez jakéhokoli 
posouzení důsledků prostřednictvím studií 
dopadu nebo jakékoli koordinace 
s Výborem pro zaměstnanost, Výborem 
pro sociální ochranu, Radou pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví 
a ochranu spotřebitele (EPSCO) nebo 
s komisařem pro zaměstnanost a sociální 
věci; lituje rovněž skutečnosti, že i přes 
významné sociální dopady nebyly 
konzultovány poradní orgány zřízené 
Smlouvou, zejména Evropský hospodářský 
a sociální výbor (EHSV) a Výbor regionů
(VR);

Or. pt

Pozměňovací návrh 44
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. lituje skutečnosti, že tyto programy byly 
vytvořeny bez jakéhokoli posouzení 
důsledků prostřednictvím studií dopadu 
nebo jakékoli koordinace s Výborem pro 
zaměstnanost, Výborem pro sociální 
ochranu, Radou pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
(EPSCO) nebo s komisařem pro 
zaměstnanost a sociální věci; lituje rovněž 
skutečnosti, že i přes významné sociální 
dopady nebyly konzultovány poradní 
orgány zřízené Smlouvou, zejména 

3. lituje skutečnosti, že tyto programy byly 
vytvořeny bez jakéhokoli posouzení 
důsledků prostřednictvím studií dopadu 
nebo jakékoli koordinace s Výborem pro 
zaměstnanost, Výborem pro sociální 
ochranu, Radou pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
(EPSCO) nebo s komisařem pro 
zaměstnanost a sociální věci; lituje rovněž 
skutečnosti, že neproběhly konzultace 
s MOP a že i přes významné sociální 
dopady nebyly konzultovány poradní 
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Evropský hospodářský a sociální výbor
(EHSV) a Výbor regionů (VR);

orgány zřízené Smlouvou, zejména 
Evropský hospodářský a sociální výbor
(EHSV) a Výbor regionů (VR);

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 3 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1) odsuzuje skutečnost, že se mnohá 
z ustanovení a opatření přijatých v rámci 
politických programů „trojky“ neshodují 
se zásadami Smlouvy citovanými v bodech 
odůvodnění B až E, a je obzvlášť 
znepokojen zásahy v oblasti mezd 
a samotnými systémy kolektivního 
vyjednávání; vyjadřuje politování nad tím, 
že Komise selhala, pokud jde o její funkci 
strážkyně Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 3 – bod 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2) odsuzuje skutečnost, že politika 
prováděná pod vedením „trojky“ zašla 
mnohem dále v případech, kdy sociální 
partneři dosáhli společného rozhodnutí, 
a tím pádem nebyla respektována 
rovnováha, které sociální partneři 
dosáhli, co se týče opatření týkajících se 
mezd a/nebo reformy trhu práce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 47
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že EU od roku 2008 
prochází nebývalou hospodářskou 
a finanční krizí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje politování nad tím, že 
podmíněnost stanovená na oplátku za 
finanční pomoc ohrožuje a maří sociální 
cíle EU z několika důvodů:

– přestože programy mají konkrétní dobu 
trvání, několik opatření stanovených 
v jejich rámci je trvalé povahy;

– opatření jsou obzvlášť zatěžující 
a neúměrná;

– neexistuje žádná rozumná souvislost, 
ani měřitelný hospodářský účinek, mezi 
rozsahem, intenzitou a dobou trvání 
omezení;

– programy nevzaly v potaz přeshraniční 
šíření a zhoršily podmínky v širší 
eurozóně;

– opatření nebyla doprovázena 
nezbytnými opatřeními a zárukami 
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v oblasti ochrany zranitelných skupin 
a donutila obyčejné lidi nést nepřiměřeně 
velký podíl zátěže úsporných opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje politování nad tím, že 
spravedlivý distribuční dopad opatření 
nebyl jedním z klíčových cílů ozdravných 
programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že se programy soustředí pouze na 
reformy trhu práce a úsporná opatření, 
přičemž jejích cílem je opětovné dosažení 
konkurenceschopnosti prostřednictvím 
snížení minimální mzdy, decentralizace 
kolektivního vyjednávání, škrtů 
v sociálních dávkách, mírnější právní 
úpravy zaměstnanosti a omezené činnosti 
v zemích s přebytkem, aniž by bylo 
přihlédnuto k významu inovace a investic 
a aniž by byly náležitě předvídány hrozné 
dopady, které tato opatření budou mít na 
míru zaměstnanosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 51
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. poznamenává, že EU byla 
nepřipravená a nevybavená na to, aby 
řešila problémy, který vyvstaly, zejména 
pak obrovskou krizi státního dluhu uvnitř 
hospodářské a měnové unie; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 52
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. poznamenává, že neexistence 
evropských orgánů i evropských 
finančních mechanismů znamenala 
nutnost improvizovat, což vedlo 
k finančním a institucionálním dohodám 
mimo metodu společenství a také 
k problémům jednotnosti a střetu zájmů, 
ale odsuzuje skutečnost, že Komise jedná 
jako pouhý poskytovatel a zapomíná na 
svoji hlavní úlohu strážkyně Smluv; stejně 
tak Evropská centrální banka přijímá 
rozhodnutí, které jsou jasně mimo její 
mandát;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že přes výzvy Komise nebyly prostředky 
z fondů EU, které zbyly z rámce na období 
2007–2013, okamžitě použity na řešení 
krize nebo na omezení jejích 
hospodářských a sociálních dopadů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 54
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. poznamenává, že celková hospodářská 
a finanční krize zvýraznila a umocnila 
křehkost veřejných financí v těchto 
čtyřech zemích; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 55
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. poukazuje na to, že fiskální 
konsolidace stanovená ve Smlouvě by 
měla být prostředkem na podporu 
ekonomického růstu a zaměstnanosti, 



PE526.372v01-00 30/128 AM\1015492CS.doc

CS

a ne cílem sama o sobě; vyjadřuje 
politování nad skutečností, že agenda pro 
růst a zaměstnanost nebyla začleněna do 
rozpočtového paktu takovým způsobem, 
aby se růst a zaměstnanost staly 
ústředními cíli, které by byly na stejné 
úrovni jako fiskální konsolidace a správa 
veřejného dluhu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 56
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. poukazuje na to, že situace vyžadovala 
okamžitou reakci vzhledem k tomu, že 
kdyby se nejednalo, mělo by to vážné 
důsledky a dotčené čtyři země by neměly 
jinou alternativu než žádat o finanční 
pomoc, aby odvrátily bankrot; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 57
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3e. poukazuje na to, že krátká lhůta 
k provedení ozdravných programů 
a nepřesný obrázek o ekonomikách 
zachraňovaných států byly hlavními 
příčinami zhoršení sociální situace 
v těchto zemích;  

Or. pt
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Pozměňovací návrh 58
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 3 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3f. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že zhoršení hospodářské a sociální situace 
v uvedených čtyřech zemích nebylo 
postřehnuto včas, přičemž kdyby se tak 
stalo, mohla být podniknuta opatření, 
která by zmírnila sociální důsledky;

Or. pt

Pozměňovací návrh 59
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že politiky ozdravování 
a strukturální reformy v uvedených čtyřech 
zemích vedly k dramatické míře 
nezaměstnanosti, historicky vysokému 
úbytku pracovních míst a zhoršení 
pracovních podmínek; poukazuje na to, že 
důsledky pro míru aktivity, zejména pokud 
jde o udržitelnost sociální ochrany 
a důchodových systémů, jsou ještě 
závažnější, protože propast mezi cíli 
strategie Evropa 2020 a skutečností se 
velmi rychle rozevírá;

4. poznamenává, že politiky ozdravování 
a strukturální reformy v uvedených čtyřech 
zemích vedly k dramatické míře 
nezaměstnanosti, historicky vysokému 
úbytku pracovních míst a zhoršení 
pracovních podmínek, a že by tudíž 
příslušné politiky EU a těchto čtyř zemí 
měly být přezkoumány a upraveny tak, 
aby reagovaly na potřeby společnosti 
a zajistily sociální soudržnost; poukazuje 
na to, že důsledky pro míru aktivity, 
zejména pokud jde o udržitelnost sociální 
ochrany a důchodových systémů, jsou ještě 
závažnější, protože propast mezi cíli 
strategie Evropa 2020 a skutečností se 
velmi rychle rozevírá;

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že politiky ozdravování 
a strukturální reformy v uvedených 
čtyřech zemích vedly k dramatické míře 
nezaměstnanosti, historicky vysokému 
úbytku pracovních míst a zhoršení 
pracovních podmínek; poukazuje na to, že 
důsledky pro míru aktivity, zejména pokud 
jde o udržitelnost sociální ochrany 
a důchodových systémů, jsou ještě 
závažnější, protože propast mezi cíli 
strategie Evropa 2020 a skutečností se 
velmi rychle rozevírá;

4. poznamenává, že neoliberální programy 
úsporných opatření v uvedených čtyřech 
zemích ještě zhoršily dopady strukturální 
krize kapitalismu a vedly k dramatické 
míře nezaměstnanosti, historicky 
vysokému úbytku pracovních míst 
a zhoršení pracovních podmínek;
poukazuje na to, že důsledky pro míru 
aktivity jsou ještě závažnější, protože 
propast mezi cíli strategie Evropa 2020 
a skutečností se velmi rychle rozevírá;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že politiky ozdravování 
a strukturální reformy v uvedených čtyřech 
zemích vedly k dramatické míře 
nezaměstnanosti, historicky vysokému 
úbytku pracovních míst a zhoršení 
pracovních podmínek; poukazuje na to, že 
důsledky pro míru aktivity, zejména pokud 
jde o udržitelnost sociální ochrany 
a důchodových systémů, jsou ještě 
závažnější, protože propast mezi cíli 
strategie Evropa 2020 a skutečností se 
velmi rychle rozevírá;

4. poznamenává, že hospodářská krize 
a politiky ozdravování a strukturální 
reformy považované za nezbytné nápravné 
opatření v uvedených čtyřech zemích 
vedly k dramatické míře nezaměstnanosti, 
historicky vysokému úbytku pracovních 
míst a zhoršení pracovních podmínek;
poukazuje na to, že důsledky pro míru 
aktivity, zejména pokud jde o udržitelnost 
sociální ochrany a důchodových systémů, 
jsou ještě závažnější, protože propast mezi 
cíli strategie Evropa 2020 a skutečností se 
velmi rychle rozevírá;
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Or. fi

Pozměňovací návrh 62
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že politiky ozdravování
a strukturální reformy v uvedených 
čtyřech zemích vedly k dramatické míře
nezaměstnanosti, historicky vysokému
úbytku pracovních míst a zhoršení 
pracovních podmínek; poukazuje na to, že 
důsledky pro míru aktivity, zejména pokud 
jde o udržitelnost sociální ochrany 
a důchodových systémů, jsou ještě 
závažnější, protože propast mezi cíli 
strategie Evropa 2020 a skutečností se 
velmi rychle rozevírá;

4. poznamenává, že politiky ozdravování 
v uvedených čtyřech zemích přispěly 
pouze ke zvýšení nezaměstnanosti a míry
úbytku pracovních míst a ke zhoršení 
pracovních podmínek; poukazuje na to, že 
důsledky pro míru zaměstnanosti, zejména 
pokud jde o udržitelnost sociální ochrany 
a důchodových systémů, jsou ještě 
závažnější vzhledem k propasti mezi cíli 
strategie Evropa 2020 a skutečností;

Or. pt

Pozměňovací návrh 63
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že politiky ozdravování 
a strukturální reformy v uvedených 
čtyřech zemích vedly k dramatické míře 
nezaměstnanosti, historicky vysokému 
úbytku pracovních míst a zhoršení 
pracovních podmínek; poukazuje na to, že 
důsledky pro míru aktivity, zejména pokud 
jde o udržitelnost sociální ochrany 
a důchodových systémů, jsou ještě 
závažnější, protože propast mezi cíli 
strategie Evropa 2020 a skutečností se 

4. poznamenává, že krajně složitá situace, 
ve které se uvedené čtyři země ocitly, vedla
k dramatické míře nezaměstnanosti, 
historicky vysokému úbytku pracovních 
míst a zhoršení pracovních podmínek;
poukazuje na to, že důsledky pro míru 
aktivity, zejména pokud jde o udržitelnost 
sociální ochrany a důchodových systémů, 
jsou ještě závažnější, protože propast mezi 
cíli strategie Evropa 2020 a skutečností se 
velmi rychle rozevírá;
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velmi rychle rozevírá;

Or. es

Pozměňovací návrh 64
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že politiky ozdravování 
a strukturální reformy v uvedených čtyřech 
zemích vedly k dramatické míře 
nezaměstnanosti, historicky vysokému 
úbytku pracovních míst a zhoršení 
pracovních podmínek; poukazuje na to, že 
důsledky pro míru aktivity, zejména pokud 
jde o udržitelnost sociální ochrany 
a důchodových systémů, jsou ještě 
závažnější, protože propast mezi cíli 
strategie Evropa 2020 a skutečností se 
velmi rychle rozevírá;

4. poznamenává, že politiky ozdravování 
a strukturální reformy v uvedených čtyřech 
zemích přispěly k nepřijatelné míře 
nezaměstnanosti, historicky vysokému 
úbytku pracovních míst a k tomu, že jsou 
pracovní podmínky méně stabilní;
poukazuje na to, že důsledky pro míru 
aktivity, zejména pokud jde o udržitelnost 
sociální ochrany a důchodových systémů, 
jsou ještě závažnější, neboť propast mezi 
cíli strategie Evropa 2020 a skutečností se 
velmi rychle rozevírá;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že politiky ozdravování 
a strukturální reformy v uvedených čtyřech 
zemích vedly k dramatické míře
nezaměstnanosti, historicky vysokému 
úbytku pracovních míst a zhoršení 
pracovních podmínek; poukazuje na to, že 
důsledky pro míru aktivity, zejména pokud 
jde o udržitelnost sociální ochrany 
a důchodových systémů, jsou ještě 

4. poznamenává, že hospodářská krize 
a politiky ozdravování a strukturální 
reformy v uvedených čtyřech zemích vedly
k nárůstu míry nezaměstnanosti, historicky 
vysokému úbytku pracovních míst 
a zhoršení pracovních podmínek;
poukazuje na to, že důsledky pro míru 
aktivity, zejména pokud jde o udržitelnost 
sociální ochrany a důchodových systémů, 
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závažnější, protože propast mezi cíli 
strategie Evropa 2020 a skutečností se 
velmi rychle rozevírá;

jsou ještě závažnější, protože propast mezi
některými cíli strategie Evropa 2020 
a skutečností se velmi rychle rozevírá;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že politiky ozdravování 
a strukturální reformy v uvedených 
čtyřech zemích vedly k dramatické míře
nezaměstnanosti, historicky vysokému 
úbytku pracovních míst a zhoršení 
pracovních podmínek; poukazuje na to, že 
důsledky pro míru aktivity, zejména pokud 
jde o udržitelnost sociální ochrany 
a důchodových systémů, jsou ještě 
závažnější, protože propast mezi cíli 
strategie Evropa 2020 a skutečností se 
velmi rychle rozevírá;

4. upozorňuje na dramatickou míru
nezaměstnanosti, historicky vysoký úbytek
pracovních míst a zhoršení pracovních 
podmínek; poukazuje na to, že důsledky 
pro míru aktivity, zejména pokud jde 
o udržitelnost sociální ochrany 
a důchodových systémů, jsou ještě 
závažnější, protože propast mezi cíli 
strategie Evropa 2020 a skutečností se 
velmi rychle rozevírá;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poznamenává, že politiky ozdravování 
a strukturální reformy v uvedených čtyřech 
zemích vedly k dramatické míře 
nezaměstnanosti, historicky vysokému 
úbytku pracovních míst a zhoršení 
pracovních podmínek; poukazuje na to, že 
důsledky pro míru aktivity, zejména pokud 

4. poznamenává, že politiky ozdravování 
a strukturální reformy v uvedených čtyřech 
zemích vedly k dramatické míře 
nezaměstnanosti, historicky vysokému 
úbytku pracovních míst, nepřijatelnému 
nárůstu dlouhodobě nezaměstnaných
a zhoršení pracovních podmínek;
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jde o udržitelnost sociální ochrany 
a důchodových systémů, jsou ještě 
závažnější, protože propast mezi cíli 
strategie Evropa 2020 a skutečností se 
velmi rychle rozevírá;

poukazuje na to, že důsledky pro míru 
aktivity, zejména pokud jde o udržitelnost 
sociální ochrany a důchodových systémů, 
jsou ještě závažnější, protože propast mezi 
cíli strategie Evropa 2020 a skutečností se 
velmi rychle rozevírá;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poznamenává, že krize zvýraznila 
a umocnila makroekonomické 
nerovnováhy v určitých členských státech, 
a že je tudíž jasně nezbytné dát podnět ke 
strukturálním změnám a reformám 
prováděným případ od případu a věnovat 
přitom zvláštní pozornost zranitelným 
částem společnosti s cílem dosáhnout 
růstu doprovázeného sociální soudržností 
a zaměstnaností;

Or. el

Pozměňovací návrh 69
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poznamenává, že podle údajů 
Eurostatu míra nezaměstnanosti 
v Portugalsku klesla v listopadu 2013 
devátý měsíc po sobě a dosáhla hodnoty 
15,5 %; 
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Or. pt

Pozměňovací návrh 70
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poznamenává se znepokojením, že 
„trojka“ zavedla plošné škrty v platech 
zaměstnanců veřejného sektoru (přičemž 
dokonce zrušila příspěvky na dovolenou 
a vánoční prémie) a ve starobních 
důchodech a v dávkách 
v nezaměstnanosti, nemoci a dalších 
dávkách a zároveň prodloužila pracovní 
dobu, což přispívá ke zneužívání 
pracovníků; poukazuje na to, že mzdy 
v Portugalsku reálně klesly v průměru 
o 9 %; poukazuje na to, že 
v zachraňovaných státech bylo zrušeno 
mnoho tisíc pracovních míst ve veřejném 
sektoru a že pracovní právo bylo upraveno 
tak, aby plány na propouštění pracovníků 
byly snáze uskutečnitelné a levnější;

Or. pt

Pozměňovací návrh 71
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že přestože 
závěrečnou fází přínosů fiskální 
a rozpočtové konsolidace jsou nová 
pracovní místa, uvedené čtyři země musí 
vynaložit úsilí a vytvořit příznivé 
podmínky nezbytné pro to, aby 
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společnosti, zejména malé a střední 
podniky, mohly dlouhodobě a udržitelně 
rozvíjet svoji podnikatelskou činnost; 

Or. es

Pozměňovací návrh 72
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poznamenává, že očekávání 
opětovného dosažení růstu a vytvoření 
pracovních míst prostřednictvím vnitřní 
devalvace nebyla naplněna, a zdůrazňuje, 
že toto nenaplnění očekávání je 
způsobeno podceněním strukturální 
povahy krize a také podceněním významu 
zachování domácí poptávky, investic 
a podpory prostřednictvím úvěrování 
reálné ekonomiky; zdůrazňuje, že 
procyklický charakter úsporných opatření 
a skutečnost, že se souběžně s nimi 
nedbalo na růst a vytváření pracovních 
míst, vedly k dobře známému poklesu 
růstu a zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. poznamenává, že reformy trhu práce 
vyvolaly silné negativní reakce veřejnosti 
zapříčiněné tím, že chyběl jak sociální 
dialog, tak technická a politická legitimita 
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v různých oblastech reformy, a naprostou 
neexistencí ucelené evropské koncepce, 
která by do programů zahrnula 
střednědobá a dlouhodobá hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že jednak kvůli přijetí 
stejného řešení pro všechny členské státy 
bez přihlédnutí k jednotlivým okolnostem 
a jednak kvůli velmi krátké lhůtě 
k provedení ekonomických ozdravných 
programů bylo pro společnost i pro 
podniky obtížné přizpůsobit se, čímž byla 
oslabena sociální soudržnost, 
zaměstnanost a reálná ekonomika;

Or. el

Pozměňovací návrh 75
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. se znepokojením konstatuje, že 
v zemích, v nichž probíhá ozdravování, se 
rozdíly v platech mezi muži a ženami 
přestaly snižovat a že jsou větší, než je 
průměr EU; nadále se domnívá, že ve 
státech, v nichž probíhá ozdravování, je 
třeba věnovat větší pozornost nerovnostem 
v oblasti mezd a klesající míře 
zaměstnanosti žen;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 76
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. poznamenává, že vysoká míra 
nezaměstnanosti a podzaměstnanosti 
společně se škrty v platech ve veřejném 
i soukromém sektoru – v souladu 
s ekonomickými ozdravnými programy –
oslabují udržitelnost a přiměřenost 
důchodových systémů v důsledku 
snižujících se příspěvků na pojištění 
a schodků financování sociálního 
zabezpečení;

Or. el

Pozměňovací návrh 77
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. poznamenává, že masivní ničení 
malých a středních podniků je jednou 
z hlavních příčin úbytku pracovních míst
a největší hrozbou pro budoucí oživení, 
neboť případné zlepšení vývozu 
nevynahradí ztráty aktiv ani ztráty 
v oblasti budoucí zaměstnanosti; 
poznamenává, že politiky ozdravování 
nevzaly v potaz strategická odvětví, která 
měla být chráněna, aby se zajistil budoucí 
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růst a sociální soudržnost; to vedlo 
k významnému úbytku pracovních míst ve 
strategických odvětvích, jako jsou průmysl 
nebo také výzkum, vývoj a inovace, což má 
dramatické následky pro základní oblasti 
veřejného sektoru, jako např. 
zdravotnictví, vzdělávání a sociální služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. se znepokojením konstatuje, že 
důsledkem toho, že v členských státech, 
které provádějí ekonomické ozdravné 
programy, chybí opatření zaměřená na 
boj proti daňovým únikům, únikům při 
placení příspěvků a šedé ekonomice je 
nadměrné zdaňování příjmů, oslabení 
systémů sociálního zabezpečení 
a prohloubení sociální nerovnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 79
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko či Irsko (kde překračuje 30 %), 

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko či Irsko (kde překračuje 30 %)
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je zdrcující; lituje skutečnosti, že i ti, kdo 
najdou zaměstnání, poté často pracují 
v nejistých podmínkách nebo na částečný 
úvazek, což ztěžuje možnost samostatného 
bydlení;

nebo Kypr (kolem 26,4 %), je zdrcující;
lituje skutečnosti, že i ti, kdo najdou 
zaměstnání, poté často pracují v nejistých 
podmínkách nebo na částečný úvazek, což 
ztěžuje možnost samostatného bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko či Irsko (kde překračuje 30 %), 
je zdrcující; lituje skutečnosti, že i ti, kdo 
najdou zaměstnání, poté často pracují 
v nejistých podmínkách nebo na částečný 
úvazek, což ztěžuje možnost samostatného 
bydlení;

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko či Irsko (kde překračuje 30 %), 
je zdrcující; lituje skutečnosti, že i ti, kdo 
najdou zaměstnání, poté často pracují 
v nejistých podmínkách nebo na částečný 
úvazek – na částečný úvazek pracuje 43 % 
mladých pracovníků ve srovnání s 13 % 
dospělých pracovníků –, což ztěžuje 
možnost samostatného bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
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mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko či Irsko (kde překračuje 30 %), 
je zdrcující; lituje skutečnosti, že i ti, kdo 
najdou zaměstnání, poté často pracují 
v nejistých podmínkách nebo na částečný 
úvazek, což ztěžuje možnost samostatného 
bydlení;

mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko či Irsko (kde překračuje 30 %), 
je zdrcující; poznamenává, že rostoucí 
míra toho, že osoby mají pracovní místa, 
která pro ně nejsou vhodná, vede ke ztrátě 
zdrojů inovace a odbornosti, což má 
dopad na výrobu, a tudíž na růst; lituje 
skutečnosti, že i ti, kdo najdou zaměstnání, 
poté často pracují v nejistých podmínkách 
nebo na částečný úvazek, což ztěžuje 
možnost samostatného bydlení;

Or. el

Pozměňovací návrh 82
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko či Irsko (kde překračuje 30 %), 
je zdrcující; lituje skutečnosti, že i ti, kdo
najdou zaměstnání, poté často pracují 
v nejistých podmínkách nebo na částečný 
úvazek, což ztěžuje možnost samostatného 
bydlení;

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko či Irsko (kde překračuje 30 %), 
je obzvlášť vážná; lituje skutečnosti, že i ti
mladí lidé, kteří najdou zaměstnání, poté 
často pracují v nejistých podmínkách nebo 
na částečný úvazek, což ztěžuje možnost 
samostatného bydlení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 83
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko či Irsko (kde překračuje 30 %), 
je zdrcující; lituje skutečnosti, že i ti, kdo 
najdou zaměstnání, poté často pracují 
v nejistých podmínkách nebo na částečný 
úvazek, což ztěžuje možnost samostatného 
bydlení;

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko či Irsko (kde překračuje 30 %), 
je zdrcující; lituje skutečnosti, že i ti, kdo 
najdou zaměstnání, poté často pracují 
v nejistých podmínkách nebo na částečný 
úvazek, což ztěžuje možnost samostatného 
bydlení; poukazuje na to, že velmi 
vychvalovaný pokles nezaměstnanosti 
mladých lidí v Portugalsku (36 % ve 
třetím čtvrtletí roku 2013) byl ovlivněn 
nárůstem emigrace mladých lidí 
a opatřeními aktivní politiky 
zaměstnanosti založenými na nejistých 
smlouvách; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 84
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko či Irsko (kde překračuje 30 %), 
je zdrcující; lituje skutečnosti, že i ti, kdo 
najdou zaměstnání, poté často pracují 
v nejistých podmínkách nebo na částečný 
úvazek, což ztěžuje možnost samostatného 
bydlení;

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko či Irsko (kde překračuje 30 %), 
je zdrcující; lituje skutečnosti, že i ti, kdo 
najdou zaměstnání, poté často pracují 
v nejistých podmínkách nebo na částečný 
úvazek, což může ztěžovat možnost 
samostatného bydlení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko či Irsko (kde překračuje
30 %), je zdrcující; lituje skutečnosti, že 
i ti, kdo najdou zaměstnání, poté často 
pracují v nejistých podmínkách nebo na 
částečný úvazek, což ztěžuje možnost 
samostatného bydlení;

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko a jako je Irsko, kde 
nezaměstnanost mladých lidí v roce 2012 
překračovala 30 %, je zdrcující; lituje 
skutečnosti, že i ti, kdo najdou zaměstnání, 
poté často pracují v nejistých podmínkách 
nebo na částečný úvazek, což ztěžuje 
možnost samostatného bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko či Irsko (kde překračuje 30 %),
je zdrcující; lituje skutečnosti, že i ti, kdo 
najdou zaměstnání, poté často pracují 
v nejistých podmínkách nebo na částečný 
úvazek, což ztěžuje možnost samostatného 
bydlení;

5. poznamenává s velkými obavami, že 
nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou 
postiženi mladí lidé a že situace v zemích, 
jako je Řecko (s mírou nezaměstnanosti 
mladých překračující 50 %) nebo 
Portugalsko (kde překračuje 30 %) či Irsko
(kde překračuje 25 %) je zdrcující, a dále 
poznamenává, že tato čísla přetrvávají pět 
let od začátku krize; lituje skutečnosti, že 
i ti, kdo najdou zaměstnání, poté často 
pracují v nejistých podmínkách nebo na 
částečný úvazek, což ztěžuje možnost 
samostatného bydlení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že kvůli prudkému 
nárůstu životních nákladů v důsledku 
rozpočtových škrtů, privatizace 
a nedostatku investic do veřejných služeb 
je pro mladé lidi také obtížnější najít 
finanční prostředky nezbytné k tomu, aby 
mohli žít nezávisle na svých rodinách; 
zdůrazňuje nutnost obrovských investic do 
veřejných služeb, aby se nezávislý život 
mohl stát pro mladé lidi realitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poznamenává, že plány prováděné 
v Portugalsku, včetně aktivní politiky 
zaměstnanosti, se ukazují jako účinné a že 
se míra nezaměstnanosti mladých lidí 
snižuje;

Or. pt

Pozměňovací návrh 89
Konstantinos Poupakis
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, 
že vysoká míra nezaměstnanosti 
a dlouhodobé nezaměstnanosti má za 
následek ztrátu zdravotního pojištění pro 
velkou část nezaměstnaných obyvatel 
a osoby na nich závislé a rostoucí počet 
domácností nucených přežívat na 
nicotných příjmech nebo bez jakýchkoli 
příjmů, čímž se zvyšuje nebezpečí 
extrémní chudoby a sociálního vyloučení, 
což se odráží v rostoucím počtu 
nemajetných osob a osob bez domova a 
v nedostatečném přístupu k základnímu 
zboží a službám, zejména v důsledku 
omezení sociálních dávek v rámci 
ekonomických ozdravných programů;

Or. el

Pozměňovací návrh 90
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, s ohledem na rozhodnutí 
přijatá v některých z uvedených čtyř zemí, 
že je nepřijatelné navýšit příspěvky 
sociálního zabezpečení, které platí 
zaměstnanci, a zároveň snížit výši 
příspěvků, které platí společnosti, jelikož 
je to na překážku spravedlivějšímu 
přerozdělení příjmů a ohrozí to 
udržitelnost veřejných systémů sociálního 
zabezpečení;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 91
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poznamenává, že nárůst nerovnosti 
v oblasti příjmů je nejen špatný pro 
společnost, ale rovněž pro hospodářství 
a může bránit hospodářskému oživení, 
a proto je ho nutné řešit tím, že se větší 
pozornost zaměří na přerozdělování, 
zejména prostřednictvím daní a systémů 
sociálního zabezpečení; je třeba se zabývat 
nízkými platy a znepokojujícím nárůstem 
nestabilních pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že byly silně zasaženy 
nejzranitelnější skupiny – dlouhodobě 
nezaměstnaní, ženy, migrující pracovníci 
a osoby se zdravotním postižením – a trpí 
vyšší mírou nezaměstnanosti, než činí 
vnitrostátní průměr;

6. poznamenává, že byly silně zasaženy 
nejzranitelnější skupiny – dlouhodobě 
nezaměstnaní, ženy, migrující pracovníci 
a osoby se zdravotním postižením – a trpí 
vyšší mírou nezaměstnanosti, než činí 
vnitrostátní průměr; poukazuje na to, že 
vysoká míra nezaměstnanosti vyvíjí tlak 
na pracovní podmínky, neboť pracovníci 
nevědí, zda budou jejich pracovní místa 
zachována nebo zda budou mít 
alternativy, k nimž by se mohli uchýlit, 
zvyšuje se pravděpodobnost, že budou 
trpět násilí, šikanu a sexuální obtěžování, 
vůči kterým jsou více bezbranní, jsou 
nuceni provádět několik úkolů současně 
(multitasking) – v tom smyslu, že 
vykonávají mnoho úkolů, ke kterým 
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nejsou způsobilí – a v důsledku 
propouštění jsou nuceni přibírat úkoly 
navíc, které předtím vykonávali jiní 
pracovníci;

Or. pt

Pozměňovací návrh 93
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že byly silně zasaženy
nejzranitelnější skupiny – dlouhodobě 
nezaměstnaní, ženy, migrující pracovníci 
a osoby se zdravotním postižením – a trpí 
vyšší mírou nezaměstnanosti, než činí 
vnitrostátní průměr;

6. poznamenává, že nejvíce trpí
nejzranitelnější skupiny – dlouhodobě 
nezaměstnaní, ženy, migrující pracovníci 
a osoby se zdravotním postižením –
a potýkají se s vyšší mírou 
nezaměstnanosti, než činí vnitrostátní 
průměr;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že byly silně zasaženy 
nejzranitelnější skupiny – dlouhodobě 
nezaměstnaní, ženy, migrující pracovníci 
a osoby se zdravotním postižením – a trpí 
vyšší mírou nezaměstnanosti, než činí 
vnitrostátní průměr;

6. poznamenává, že byly silně zasaženy 
nejzranitelnější skupiny – dlouhodobě 
nezaměstnaní, opatrovníci, ženy, migrující 
pracovníci a osoby se zdravotním 
postižením – a trpí vyšší mírou 
nezaměstnanosti, než činí vnitrostátní 
průměr;

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. upozorňuje na vážný nárůst míry 
dlouhodobé nezaměstnanosti žen 
a seniorů a na další obtíže, kterým tito 
pracovníci budou čelit při návratu na trh 
práce, až nakonec dojde k oživení 
hospodářství; důrazně upozorňuje na to, 
že těmto pracovníkům není věnována 
pozornost, kterou zasluhují;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. varuje, že pokud se nebudou tyto 
ohromné rozdíly řešit, pak zejména 
v případě mladší generace vyústí ve 
strukturální narušení trhu práce 
v uvedených čtyřech zemích, omezí jejich 
schopnost hospodářského oživení, 
vyprovokují hromadnou nucenou migraci, 
která povede k obrovskému odlivu mozků, 
a zvýší přetrvávající rozdíly mezi těmi 
členskými státy, které dodávají pracovní 
místa, a těmi, které dodávají levnou 
pracovní sílu;

7. varuje, že pokud se nebudou tyto 
ohromné rozdíly řešit, pak zejména 
v případě mladší generace vyústí ve 
strukturální narušení trhu práce 
v uvedených čtyřech zemích, omezí jejich 
schopnost hospodářského oživení, 
vyprovokují hromadnou nucenou migraci, 
která povede k obrovskému odlivu mozků, 
a zvýší přetrvávající rozdíly mezi těmi 
členskými státy, které dodávají pracovní 
místa, a těmi, které dodávají levnou 
pracovní sílu; zdůrazňuje, že dlouhodobý 
dopad odlivu mozků ohrožuje budoucí 
rozvoj a je obzvlášť škodlivý pro 
udržitelnost sociální ochrany 
a důchodových systémů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. varuje, že pokud se nebudou tyto 
ohromné rozdíly řešit, pak zejména 
v případě mladší generace vyústí ve 
strukturální narušení trhu práce 
v uvedených čtyřech zemích, omezí jejich 
schopnost hospodářského oživení, 
vyprovokují hromadnou nucenou migraci, 
která povede k obrovskému odlivu mozků, 
a zvýší přetrvávající rozdíly mezi těmi 
členskými státy, které dodávají pracovní 
místa, a těmi, které dodávají levnou 
pracovní sílu;

7. varuje, že pokud se tato hospodářská 
situace nebude řešit prostřednictvím 
ekonomických ozdravných programů, tyto 
ohromné rozdíly, zejména v případě 
mladší, generace vyústí ve strukturální 
narušení trhu práce v uvedených čtyřech 
zemích, omezí jejich schopnost 
hospodářského oživení, vyprovokují 
hromadnou nucenou migraci, která povede 
k obrovskému odlivu mozků, a zvýší 
přetrvávající rozdíly mezi těmi členskými 
státy, které dodávají pracovní místa, a těmi, 
které dodávají levnou pracovní sílu;

Or. fi

Pozměňovací návrh 98
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. varuje, že pokud se nebudou tyto 
ohromné rozdíly řešit, pak zejména 
v případě mladší generace vyústí ve 
strukturální narušení trhu práce 
v uvedených čtyřech zemích, omezí jejich 
schopnost hospodářského oživení, 
vyprovokují hromadnou nucenou migraci, 
která povede k obrovskému odlivu mozků, 
a zvýší přetrvávající rozdíly mezi těmi 
členskými státy, které dodávají pracovní 
místa, a těmi, které dodávají levnou 
pracovní sílu;

7. varuje, že pokud se nebudou tyto 
ohromné rozdíly řešit, pak zejména 
v případě mladší generace vyústí ve 
strukturální narušení trhu práce 
v uvedených čtyřech zemích, omezí jejich 
schopnost hospodářského oživení, 
vyprovokují hromadnou nucenou migraci, 
která povede k obrovskému odlivu mozků,
což bude mít dalekosáhlé důsledky pro 
jejich rozvoj a demografickou rovnováhu,
a zvýší přetrvávající rozdíly mezi těmi 
členskými státy, které dodávají pracovní 



PE526.372v01-00 52/128 AM\1015492CS.doc

CS

místa, a těmi, které dodávají levnou 
pracovní sílu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 99
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. varuje, že pokud se nebudou tyto 
ohromné rozdíly řešit, pak zejména 
v případě mladší generace vyústí ve 
strukturální narušení trhu práce 
v uvedených čtyřech zemích, omezí jejich 
schopnost hospodářského oživení,
vyprovokují hromadnou nucenou migraci, 
která povede k obrovskému odlivu mozků,
a zvýší přetrvávající rozdíly mezi těmi 
členskými státy, které dodávají pracovní 
místa, a těmi, které dodávají levnou 
pracovní sílu;

7. varuje, že pokud se nebudou tyto 
ohromné rozdíly řešit, pak by zejména 
v případě mladší generace mohly vyústit ve 
strukturální narušení trhu práce 
v uvedených čtyřech zemích, omezit jejich 
schopnost hospodářského oživení,
vyprovokovat hromadnou nucenou migraci, 
která povede k obrovskému odlivu mozků,
a zvýšit přetrvávající rozdíly mezi těmi 
členskými státy, které dodávají pracovní 
místa, a těmi, které dodávají levnou 
pracovní sílu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 100
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. varuje, že pokud se nebudou tyto 
ohromné rozdíly řešit, pak zejména 
v případě mladší generace vyústí ve 
strukturální narušení trhu práce 
v uvedených čtyřech zemích, omezí jejich 
schopnost hospodářského oživení,
vyprovokují hromadnou nucenou migraci, 
která povede k obrovskému odlivu mozků,

7. varuje, že pokud se nebudou tyto 
ohromné rozdíly řešit, pak zejména 
v případě mladší generace vyústí ve 
strukturální narušení trhu práce 
v uvedených čtyřech zemích, omezí jejich 
schopnost hospodářského oživení,
vyprovokují rozsáhlou migraci a zvýší 
přetrvávající rozdíly mezi těmi členskými 
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a zvýší přetrvávající rozdíly mezi těmi 
členskými státy, které dodávají pracovní 
místa, a těmi, které dodávají levnou 
pracovní sílu;

státy;

Or. es

Pozměňovací návrh 101
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. varuje, že pokud se nebudou tyto 
ohromné rozdíly řešit, pak zejména 
v případě mladší generace vyústí ve 
strukturální narušení trhu práce 
v uvedených čtyřech zemích, omezí jejich 
schopnost hospodářského oživení,
vyprovokují hromadnou nucenou migraci, 
která povede k obrovskému odlivu mozků,
a zvýší přetrvávající rozdíly mezi těmi 
členskými státy, které dodávají pracovní 
místa, a těmi, které dodávají levnou 
pracovní sílu;

7. varuje, že pokud se nebudou tyto 
ohromné rozdíly řešit, pak zejména 
v případě mladší generace vyústí ve 
strukturální narušení trhu práce 
v uvedených čtyřech zemích, omezí jejich 
schopnost hospodářského oživení, zvýrazní 
dopady odlivu mozků a zvýší přetrvávající 
rozdíly mezi těmi členskými státy, které 
dodávají pracovní místa, a těmi, které 
dodávají levnou pracovní sílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. varuje, že pokud se nebudou tyto 
ohromné rozdíly řešit, pak zejména 
v případě mladší generace vyústí ve 
strukturální narušení trhu práce 
v uvedených čtyřech zemích, omezí jejich 
schopnost hospodářského oživení, 

7. varuje, že pokud se nebudou tyto 
ohromné rozdíly řešit, pak zejména 
v případě mladší generace vyústí
v dlouhodobém horizontu ve strukturální 
narušení trhu práce v uvedených čtyřech 
zemích, omezí jejich schopnost 
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vyprovokují hromadnou nucenou migraci, 
která povede k obrovskému odlivu mozků, 
a zvýší přetrvávající rozdíly mezi těmi 
členskými státy, které dodávají pracovní 
místa, a těmi, které dodávají levnou 
pracovní sílu;

hospodářského oživení, vyprovokují 
hromadnou nucenou migraci, která povede 
k obrovskému odlivu mozků, a zvýší 
přetrvávající rozdíly mezi těmi členskými 
státy, které dodávají pracovní místa, a těmi, 
které dodávají levnou pracovní sílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. je nanejvýš znepokojen skutečností, že 
kromě úbytku pracovních míst navíc 
výrazně chybí kvalita pracovních míst 
kvůli znestabilnění a zhoršení základních 
pracovních norem, a upozorňuje na 
nárůst počtu pracovních smluv na 
částečný úvazek a na dobu určitou, 
neplacených stáží a učňovských praxí, 
falešné samostatné výdělečné činnosti 
a také činností v oblasti šedé ekonomiky, 
a dále poznamenává, že rovněž dochází ke 
znepokojujícímu zhoršování pracovních 
podmínek v důsledku opatření, jako jsou 
prodloužení pracovní doby nebo omezení 
v oblasti zdravotních a bezpečnostních 
podmínek na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Sylvana Rapti

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

7a. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že ve všech čtyřech zemích ozdravné 
programy zahrnovaly přímé zásahy do 
vývoje mezd, a to i přes skutečnost, že 
stanovení nebo harmonizace minimální 
mzdy není v kompetenci Evropské unie; 
poznamenává, že zejména v Řecku 
ozdravný program stanovil škrty v oblasti 
minimální mzdy o 22 % a o 32 % pro 
mladé pracovníky do 25 let;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. důrazně upozorňuje na to, že se krize 
a politiky úsporných opatření projevují 
tím, že dochází k odlivu mozků 
a hromadnému odchodu kvalifikovaných 
pracovníků ze zemí, v nichž probíhá 
ozdravování1;
1Portugalsko v roce 2012 zaznamenalo 
téměř trojnásobné zvýšení počtu trvalých 
emigrantů mezi lidmi s vyšším vzděláním 
ve věkových skupinách 20–24, 25–29 
a 30–34, a to na 28 769 osob.

Or. pt

Pozměňovací návrh 106
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. vyjadřuje znepokojení nad předpovědí, 
že emigrace bude nadále narůstat; 
poukazuje na to, že se jev nucené 
emigrace zhoršuje a že v letech 2012 
a 2013 činil jen v Portugalsku počet 
emigrujících osob 250 000;  

Or. pt

Pozměňovací návrh 107
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že strategie Evropa 2020 
správně uvádí, že je zapotřebí sledovat 
údaje o míře zaměstnanosti, protože 
ukazují dostupnost lidských a finančních 
zdrojů, které mají zajistit udržitelnost 
našeho hospodářského a sociálního 
modelu; lituje, že zpomalení růstu míry 
nezaměstnanosti se zaměňuje se 
znovuvytvářením ztracených pracovních 
míst; připomíná, že v posledních čtyřech 
letech došlo v uvedených čtyřech zemích 
k zániku 2 milionů pracovních míst, která 
představují 15 % stávajících pracovních 
míst;

8. připomíná, že strategie Evropa 2020 
správně uvádí, že je zapotřebí sledovat 
údaje o míře zaměstnanosti, protože 
ukazují dostupnost lidských a finančních 
zdrojů, které mají zajistit udržitelnost 
našeho hospodářského a sociálního 
modelu; lituje, že zpomalení růstu míry 
nezaměstnanosti se zaměňuje se 
znovuvytvářením ztracených pracovních 
míst; připomíná, že v posledních čtyřech 
letech došlo v uvedených čtyřech zemích 
k zániku 2 milionů pracovních míst, která 
představují 15 % stávajících pracovních 
míst; zdůrazňuje, že nová pracovní místa 
musí být kvalitní, čímž se rozumí pracovní 
místa s dobrou mzdou a dobrými 
podmínkami a plnými právy odborových 
organizací, aby tak pracovníkům, 
a zejména mladým pracovníkům, bylo 
zaručeno zaměstnání, díky kterému budou 
moci vést důstojný život;

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že strategie Evropa 2020 
správně uvádí, že je zapotřebí sledovat 
údaje o míře zaměstnanosti, protože 
ukazují dostupnost lidských a finančních 
zdrojů, které mají zajistit udržitelnost 
našeho hospodářského a sociálního 
modelu; lituje, že zpomalení růstu míry 
nezaměstnanosti se zaměňuje se 
znovuvytvářením ztracených pracovních 
míst; připomíná, že v posledních čtyřech 
letech došlo v uvedených čtyřech zemích 
k zániku 2 milionů pracovních míst, která 
představují 15 % stávajících pracovních 
míst;

8. připomíná, že strategie Evropa 2020 
správně uvádí, že je zapotřebí sledovat 
údaje o míře zaměstnanosti, protože 
ukazují dostupnost lidských a finančních 
zdrojů, které mají zajistit udržitelnost 
našeho hospodářského a sociálního 
modelu; lituje, že zpomalení růstu míry 
nezaměstnanosti se zaměňuje se 
znovuvytvářením ztracených pracovních 
míst; podotýká, že pokles zaměstnanosti 
v průmyslu byl problémem již před 
hospodářskou krizí a připomíná, že 
v posledních čtyřech letech došlo 
v uvedených čtyřech zemích k zániku 
2 milionů pracovních míst, která 
představují 15 % stávajících pracovních 
míst;

Or. fi

Pozměňovací návrh 109
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že strategie Evropa 2020 
správně uvádí, že je zapotřebí sledovat 
údaje o míře zaměstnanosti, protože 
ukazují dostupnost lidských a finančních 
zdrojů, které mají zajistit udržitelnost 
našeho hospodářského a sociálního 
modelu; lituje, že zpomalení růstu míry 
nezaměstnanosti se zaměňuje se
znovuvytvářením ztracených pracovních 

8. připomíná, že strategie Evropa 2020 
správně uvádí, že je zapotřebí sledovat 
údaje o míře zaměstnanosti, protože 
ukazují dostupnost lidských a finančních 
zdrojů, které mají zajistit udržitelnost 
našeho hospodářského a sociálního 
modelu; požaduje, aby zpomalení růstu 
míry nezaměstnanosti nebylo zaměňováno
se znovuvytvářením ztracených pracovních 
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míst; připomíná, že v posledních čtyřech 
letech došlo v uvedených čtyřech zemích 
k zániku 2 milionů pracovních míst, která 
představují 15 % stávajících pracovních 
míst;

míst; připomíná, že v posledních čtyřech 
letech došlo v uvedených čtyřech zemích 
k zániku 2 milionů pracovních míst, která 
představují 15 % stávajících pracovních 
míst;

Or. es

Pozměňovací návrh 110
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že strategie Evropa 2020 
správně uvádí, že je zapotřebí sledovat 
údaje o míře zaměstnanosti, protože 
ukazují dostupnost lidských a finančních 
zdrojů, které mají zajistit udržitelnost 
našeho hospodářského a sociálního 
modelu; lituje, že zpomalení růstu míry 
nezaměstnanosti se zaměňuje se 
znovuvytvářením ztracených pracovních 
míst; připomíná, že v posledních čtyřech 
letech došlo v uvedených čtyřech zemích 
k zániku 2 milionů pracovních míst, která 
představují 15 % stávajících pracovních 
míst;

8. připomíná, že strategie Evropa 2020 
správně uvádí, že klíčovým ukazatelem je
míra zaměstnanosti, protože ukazují 
dostupnost lidských a finančních zdrojů, 
které mají zajistit udržitelnost našeho 
hospodářského a sociálního modelu; lituje, 
že zpomalení růstu míry nezaměstnanosti 
se zaměňuje se znovuvytvářením 
ztracených pracovních míst; připomíná, že 
v posledních čtyřech letech došlo 
v uvedených čtyřech zemích k zániku 
2 milionů pracovních míst, která 
představují 15 % stávajících pracovních 
míst; v této souvislosti vítá nedávné údaje 
z Irska, které uvádějí nárůst počtu 
pracovních míst v této zemi za rok do září 
2013 o 3,2 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že strategie Evropa 2020 
správně uvádí, že je zapotřebí sledovat 
údaje o míře zaměstnanosti, protože 
ukazují dostupnost lidských a finančních 
zdrojů, které mají zajistit udržitelnost 
našeho hospodářského a sociálního 
modelu; lituje, že zpomalení růstu míry 
nezaměstnanosti se zaměňuje se 
znovuvytvářením ztracených pracovních 
míst; připomíná, že v posledních čtyřech 
letech došlo v uvedených čtyřech zemích 
k zániku 2 milionů pracovních míst, která 
představují 15 % stávajících pracovních 
míst;

8. připomíná, že strategie Evropa 2020 
správně uvádí, že je zapotřebí sledovat 
údaje o míře zaměstnanosti, protože 
ukazují dostupnost lidských a finančních 
zdrojů, které mají zajistit udržitelnost 
našeho hospodářského a sociálního 
modelu; lituje, že zpomalení růstu míry 
nezaměstnanosti se zaměňuje se 
znovuvytvářením ztracených pracovních 
míst a že není náležitě uznáno, že pokles 
míry nezaměstnanosti nastal v zásadě 
kvůli značnému nárůstu emigrace a kvůli 
skutečnosti, že dlouhodobě nezaměstnaní 
přestali hledat práci; připomíná, že 
v posledních čtyřech letech došlo 
v uvedených čtyřech zemích k zániku 
2 milionů pracovních míst, která 
představují 15 % stávajících pracovních 
míst;

Or. pt

Pozměňovací návrh 112
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že aby se dosáhlo plné 
zaměstnanosti, je nutný radikální odklon 
od neoliberálních politik; měla by být 
provedena radikálně odlišná opatření, 
včetně celkového snížení počtu 
pracovních hodin bez snížení platu, 
snížení věku odchodu do důchodu 
a rozsáhlého plánu veřejných investic do 
sociálně užitečných a kvalitních 
pracovních míst; zdůrazňuje, že tato 
opatření by měla být provedena 
prostřednictvím demokratického 
plánování a financována pomocí systému 
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progresivního zdanění s cílem nechat 
ohromně bohaté a velké podniky platit za 
krizi, kterou způsobily;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. poukazuje na význam úlohy, kterou 
musí strukturální fondy, a především 
ESF, hrát, pokud jde o pomoc při 
vytváření pracovních míst;

Or. es

Pozměňovací návrh 114
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyjadřuje politování nad tím, že byla 
zanedbána důležitá úloha mezd, pokud jde 
o vytváření nebo stabilizaci domácí 
poptávky; je nanejvýš znepokojen 
dopadem programů na minimální mzdu 
v dotčených čtyřech zemích, a sice že 
Irsko bylo nuceno minimální mzdu snížit 
o 12 %, což však bylo později změněno, a 
v Řecku bylo nařízeno radikální snížení 
minimální mzdy o 22 %;

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. poznamenává, že ekonomické 
ozdravné programy nařídily v těchto 
čtyřech zemích škrty v platech nebo 
zmrazení platů ve veřejném sektoru 
a neprodlužování nabídek zaměstnání ve 
veřejném sektoru, což bylo odůvodněno 
potřebou modernizovat veřejnou správu 
a zlepšit její výkonnost, avšak výsledkem 
ve skutečnosti bylo nepřijatelné zvýšení 
nezaměstnanosti; připomíná, že silná 
veřejná správa stanoví dobrý rámec pro 
růst, konkurenceschopnost a sociální 
ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, 
že kromě toho, že je v Portugalsku na 
sestupu soukromý sektor, se ukazuje jako 
obtížné umístit nezaměstnané pracovníky 
do jiných sektorů, stále více lidí je 
znechuceno a roste dlouhodobá 
nezaměstnanost;

Or. pt

Pozměňovací návrh 117
Edite Estrela
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Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. poznamenává, že jevy jako emigrace, 
předčasné ukončení školní docházky 
a omezenější přístup k sociálnímu 
zabezpečení rozšiřují spektrum chudoby; 
poukazuje na to, že v zemích, ve kterých 
probíhá ozdravování, přispívají propad 
v HDP, prudký pokles veřejných 
a soukromých investic a snížení investic 
do výzkumu a vývoje ke snížení 
potenciálního HDP a nevyhnutelně 
vytvářejí dlouhodobou chudobu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 118
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci 
podmínek finanční pomoci zahrnují
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v oblastech zásadních pro boj proti 
chudobě, jako jsou důchody, základní 
služby, zdravotní péče a farmaceutické 
produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob; zdůrazňuje 
skutečnost, že tato opatření mají dopad 
hlavně na boj proti chudobě dětí;

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci 
podmínek finanční pomoci zahrnují 
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v oblastech zásadních pro boj proti 
chudobě, jako jsou důchody, základní 
služby, zdravotní péče a farmaceutické 
produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob; zdůrazňuje 
skutečnost, že tato opatření mají dopad 
hlavně na boj proti chudobě dětí; 
poukazuje na vážné a kritické problémy, 
které sužují základní a střední školy 
v Řecku a na Kypru, kde děti čelí noční 
můře hladovění a státy nemohou kvůli 
úsporným opatřením uvaleným „trojkou“ 
zavést efektivní a účinné politiky, a tudíž 
se objevují sociální a psychologické 
problémy, které ohrožují normální způsob 
života, strukturu společnosti a soudržnost 
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EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci 
podmínek finanční pomoci zahrnují 
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v oblastech zásadních pro boj proti 
chudobě, jako jsou důchody, základní 
služby, zdravotní péče a farmaceutické 
produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob; zdůrazňuje 
skutečnost, že tato opatření mají dopad 
hlavně na boj proti chudobě dětí;

9. je rozhořčení tím, že v rámci podmínek 
finanční pomoci zahrnují programy 
doporučení pro konkrétní škrty v oblastech 
zásadních pro boj proti chudobě, jako jsou 
důchody, základní služby, zdravotní péče 
a farmaceutické produkty pro základní 
ochranu nejzranitelnějších osob;
zdůrazňuje skutečnost, že tato opatření 
mají dopad hlavně na boj proti chudobě 
dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci 
podmínek finanční pomoci zahrnují 
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v oblastech zásadních pro boj proti 
chudobě, jako jsou důchody, základní 
služby, zdravotní péče a farmaceutické 
produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob; zdůrazňuje 
skutečnost, že tato opatření mají dopad 
hlavně na boj proti chudobě dětí;

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci 
podmínek finanční pomoci zahrnují 
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v oblastech zásadních pro boj proti 
chudobě, jako jsou důchody, základní 
služby, zdravotní péče a farmaceutické 
produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob; obává se, že
hospodářská krize má dopad hlavně na boj 
proti chudobě dětí;
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Or. fi

Pozměňovací návrh 121
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci 
podmínek finanční pomoci zahrnují 
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v oblastech zásadních pro boj proti 
chudobě, jako jsou důchody, základní 
služby, zdravotní péče a farmaceutické 
produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob; zdůrazňuje 
skutečnost, že tato opatření mají dopad 
hlavně na boj proti chudobě dětí;

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci 
podmínek finanční pomoci zahrnují 
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v oblastech zásadních pro boj proti 
chudobě, jako jsou důchody, základní 
služby, zdravotní péče a farmaceutické 
produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob; zdůrazňuje 
skutečnost, že tato opatření vedla 
k významnému poklesu reálných 
sociálních výdajů, což má dopad hlavně na
chudobu obecně, a především na chudobu
dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci
podmínek finanční pomoci zahrnují 
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v oblastech zásadních pro boj proti 
chudobě, jako jsou důchody, základní 
služby, zdravotní péče a farmaceutické 
produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob; zdůrazňuje 
skutečnost, že tato opatření mají dopad 
hlavně na boj proti chudobě dětí;

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci 
podmínek finanční pomoci zahrnují 
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v oblastech zásadních pro boj proti 
chudobě, jako jsou důchody, základní 
služby, zdravotní péče a farmaceutické 
produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob;
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Or. es

Pozměňovací návrh 123
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci 
podmínek finanční pomoci zahrnují 
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v oblastech zásadních pro boj proti 
chudobě, jako jsou důchody, základní 
služby, zdravotní péče a farmaceutické 
produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob; zdůrazňuje 
skutečnost, že tato opatření mají dopad 
hlavně na boj proti chudobě dětí;

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci 
podmínek finanční pomoci zahrnují 
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v oblastech zásadních pro boj proti 
chudobě, jako jsou důchody, základní 
služby, zdravotní péče a farmaceutické 
produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob; zdůrazňuje 
skutečnost, že tato opatření mají dopad 
hlavně na boj proti chudobě dětí a že je 
obtížné sladit tato opatření se strategií 
sociálních investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci 
podmínek finanční pomoci zahrnují 
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v oblastech zásadních pro boj proti 
chudobě, jako jsou důchody, základní 
služby, zdravotní péče a farmaceutické 
produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob; zdůrazňuje 
skutečnost, že tato opatření mají dopad 
hlavně na boj proti chudobě dětí;

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci 
podmínek finanční pomoci zahrnují 
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v jednotlivých oblastech, místo aby 
vnitrostátním vládám poskytly pružnost 
při rozhodování o tom, kde by mohly 
ušetřit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 125
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci 
podmínek finanční pomoci zahrnují 
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v oblastech zásadních pro boj proti 
chudobě, jako jsou důchody, základní 
služby, zdravotní péče a farmaceutické 
produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob; zdůrazňuje 
skutečnost, že tato opatření mají dopad 
hlavně na boj proti chudobě dětí;

9. vyslovuje obavu z toho, že v rámci 
podmínek finanční pomoci zahrnují 
programy doporučení pro konkrétní škrty 
v oblastech zásadních pro boj proti 
chudobě, jako jsou důchody, základní 
služby, zdravotní péče a farmaceutické 
produkty pro základní ochranu 
nejzranitelnějších osob; zdůrazňuje 
skutečnost, že tato opatření mají dopad 
hlavně na boj proti chudobě a chudobě 
dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Nadpis 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Chudoba Chudoba a sociální vyloučení

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

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

9a. připomíná tragický a prudký nárůst 
počtu sebevražd, zejména v Řecku, kde 
mezi roky 2008 až 2011 došlo podle 
odhadů k nárůstu o 43 %; zdůrazňuje, že 
odborníci považují krizi a ničivé dopady 
úsporných opatření za hlavní faktor, který 
přispěl k tomuto nárůstu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že 
v průběhu vypracovávání a provádění 
ekonomických ozdravných plánů nebyla 
věnována dostatečná pozornost dopadu 
hospodářské politiky na zaměstnanost ani 
jejím sociálním důsledkům a že v případě 
Řecka vyšlo najevo, že pracovní hypotéza 
vycházela z chybné domněnky 
o hospodářském multiplikačním efektu, 
což vedlo k opožděnému přijetí opatření 
na ochranu nejzranitelnějších skupin 
proti chudobě, chudobě pracujících osob 
a sociálnímu vyloučení; vyzývá Komisi, 
aby sociální ukazatele zohlednila i pro 
účely opětovného jednání o ekonomických 
ozdravných programech a pro nahrazení 
doporučených opatření pro každý 
členských stát s cílem zajistit nezbytné 
podmínky pro růst a úplný soulad se 
základními sociálními zásadami 
a hodnotami EU;

Or. el
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Pozměňovací návrh 129
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. v Portugalsku byly na zranitelné 
skupiny obzvláště zacíleny aktivní politiky 
trhu práce, jejichž účelem je usnadnit 
přístup těchto zranitelných skupin na trh 
práce, a v říjnu 2011 byl zahájen nouzový 
sociální program, otevřený novým 
opatřením a řešením či dokonce 
individuálním řešením, jehož 
prostřednictvím měla být zajištěna 
ochrana nejzranitelnějších skupin 
obyvatelstva před dopady hospodářského 
ozdravení;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. opakuje, že boj proti dětské chudobě 
bude i nadále cílem, který musí členské 
státy splnit, a že politiky fiskální 
a rozpočtové konsolidace nesmí tento cíl 
oslabit;

Or. es

Pozměňovací návrh 131
Sylvana Rapti
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Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že navzdory skutečnosti, že 
Evropská komise ve svém čtvrtletním 
zpravodaji „Zaměstnanost a sociální 
situace v EU“ z října 2013 zdůraznila, že 
výdaje na sociální ochranu jsou důležité 
jako záruka proti sociálním rizikům, došlo 
v Řecku, Irsku a Portugalsku 
k největšímu poklesu výdajů po roce 2010 
v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby se poučila ze 
skutečnosti, že reformy trhu práce 
v zemích zapojených do programu nebyly 
úspěšné v boji proti dualitě trhu práce, 
naopak vedly k prohloubení propasti mezi 
osobami začleněnými a vyloučenými;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že tato opatření působí 
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vážné problémy domácnostem s nízkými 
příjmy, které se díky nim dostávají pod 
hranici chudoby, způsobují nárůst 
nerovnosti a narušují sociální soudržnost, 
zejména prostřednictvím doporučení 
přidělovat minimální důchody a platy pod 
hranicí chudoby; připomíná, že Rada 
Evropy tato opatření odsoudila jako 
porušení Evropské sociální charty 
a rovněž Mezinárodní organizace práce 
(MOP) se k nim z důvodu porušení 
úmluvy č. 102 vyjádřila velmi kriticky; 
dále připomíná, že MOP zdůraznila své 
vážné znepokojení nad kumulativními 
účinky úsporných opatření na výši příjmů, 
životní úroveň a ochranu mezd 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
(mikro- a makro-) sociální a hospodářská 
situace v těchto zemích zhoršuje 
regionální a územní rozdíly, čímž 
podkopává stanovený cíl EU, kterým je 
posílení regionální soudržnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 135
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje, že se objevují nové formy 
chudoby, které se dotýkají střední 
a pracující třídy, a to ve čtyřech zemích, 
kde problémy se splácením hypoték 
a vysoké ceny energií vedou k energetické 
chudobě a zvyšují počet případů nucených 
vystěhování a zabavení majetku;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. je hluboce znepokojen důkazy o tom, 
že se zvyšuje míra bezdomovectví 
a vyloučení v oblasti bydlení v zemích 
zapojených do programu; připomíná, že 
tato situace představuje porušení 
základních práv a má značné negativní 
důsledky pro společnost a dotčené jedince; 
zdůrazňuje, že organizace pracující 
s lidmi bez domova odhadují, že ve čtyřech 
zemích zapojených do programu se počet 
bezdomovců zvýšil, a to zejména v Řecku, 
kde mezi lety 2009 a 2011 došlo k nárůstu 
o 25 % na současných 20 000 
bezdomovců; dále zdůrazňuje, že 
v uvedených čtyřech zemích se rovněž 
zvýšil počet osob, které se stravují 
v jídelnách pro chudé, i dětí 
navštěvujících školní jídelny, protože 
jejich rodiny jim nemohou zajistit snídani 
ani oběd;

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9d. konstatuje, že mezinárodní a sociální 
organizace varovaly před dopadem 
nových mzdových tarifů, zařazování do 
platových tříd a systémů propouštění ve 
veřejném sektoru na rozdíly v odměňování 
žen a mužů; konstatuje, že MOP vyjádřila 
znepokojení nad nepřiměřeným dopadem 
nových flexibilních forem zaměstnávání 
na platy žen; dále konstatuje, že MOP 
požádala vlády, aby sledovaly dopad 
úsporných opatření na odměňování žen 
a mužů v soukromém sektoru; 
zdůrazňuje, že podle Rady Evropy 
porušovalo Irsko přepracovanou Chartu 
vyplácením příliš nízkých dávek 
v mateřství;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. poznamenává, že údaje Komise a různé 
studie ukazují, že mezi roky 2008 a 2012 
v uvedených čtyřech zemích vzrostla 
nerovnoměrnost rozložení příjmů a že škrty 
v sociálních dávkách a dávkách 
v nezaměstnanosti, vyplývající z úsporných 
opatření, jakož i snižování mezd způsobené 
strukturálními reformami, zvyšují míru 
chudoby; poznamenává dále, že podle 
zprávy Komise se vyskytuje poměrně 
vysoká míra chudoby u pracujících osob, 

10. poznamenává, že údaje Eurostatu 
a Komise a různé studie ukazují, že mezi 
roky 2008 a 2012 v Řecku, Irsku a Kypru
vzrostla nerovnoměrnost rozložení příjmů, 
zatímco v Portugalsku poklesla, a že škrty 
v sociálních dávkách a dávkách 
v nezaměstnanosti, vyplývající z úsporných 
opatření, jakož i snižování mezd způsobené 
strukturálními reformami, zvyšují míru 
chudoby; konstatuje, že v Portugalsku 
počet osob ohrožených chudobou či 
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a to vinou snižování nebo zmrazení 
nízkých minimálních mezd v důsledku 
úsporných opatření;

sociálním vyloučením za stejné období 
poklesl; poznamenává dále, že podle 
zprávy Komise se vyskytuje poměrně 
vysoká míra chudoby u pracujících osob, 
a to vinou snižování nebo zmrazení 
nízkých minimálních mezd v důsledku 
úsporných opatření;

Or. pt

Pozměňovací návrh 139
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. poznamenává, že údaje Komise a různé 
studie ukazují, že mezi roky 2008 a 2012 
v uvedených čtyřech zemích vzrostla 
nerovnoměrnost rozložení příjmů a že škrty 
v sociálních dávkách a dávkách 
v nezaměstnanosti, vyplývající z úsporných 
opatření, jakož i snižování mezd 
způsobené strukturálními reformami,
zvyšují míru chudoby; poznamenává dále, 
že podle zprávy Komise se vyskytuje 
poměrně vysoká míra chudoby 
u pracujících osob, a to vinou snižování 
nebo zmrazení nízkých minimálních mezd 
v důsledku úsporných opatření;

10. poznamenává, že údaje Komise a různé 
studie ukazují, že mezi roky 2008 a 2012 
v uvedených čtyřech zemích vzrostla 
nerovnoměrnost rozložení příjmů a že škrty 
v sociálních dávkách a dávkách 
v nezaměstnanosti, jakož i snižování mezd 
zvyšují míru chudoby; poznamenává dále, 
že podle zprávy Komise se vyskytuje 
poměrně vysoká míra chudoby 
u pracujících osob, a to vinou snižování 
nebo zmrazení nízkých minimálních mezd;

Or. es

Pozměňovací návrh 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. poznamenává, že údaje Komise a různé 10. poznamenává, že údaje Komise a různé 
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studie ukazují, že mezi roky 2008 a 2012 
v uvedených čtyřech zemích vzrostla 
nerovnoměrnost rozložení příjmů a že škrty 
v sociálních dávkách a dávkách 
v nezaměstnanosti, vyplývající z úsporných 
opatření, jakož i snižování mezd způsobené 
strukturálními reformami, zvyšují míru 
chudoby; poznamenává dále, že podle 
zprávy Komise se vyskytuje poměrně 
vysoká míra chudoby u pracujících osob, 
a to vinou snižování nebo zmrazení
nízkých minimálních mezd v důsledku 
úsporných opatření;

studie ukazují, že mezi roky 2008 a 2012 
v uvedených čtyřech zemích vzrostla 
nerovnoměrnost rozložení příjmů a že škrty 
v sociálních dávkách a dávkách 
v nezaměstnanosti, vyplývající z úsporných 
opatření, jakož i snižování mezd způsobené 
strukturálními reformami, zvyšují míru 
chudoby; poznamenává dále, že podle 
zprávy Komise se vyskytuje poměrně 
vysoká míra chudoby u pracujících osob, 
a to vinou snižování nebo zmrazení 
nízkých minimálních mezd v důsledku 
úsporných opatření; v důsledku poklesu 
příjmů si menší počet osob může dovolit 
soukromé zdravotnické služby, což vede 
k četnějšímu využívání veřejných 
zdravotnických služeb, zatímco vládní 
politiky počítají s přesunem podpory od 
veřejných k soukromým zdravotnickým 
službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. poznamenává, že údaje Komise a různé 
studie ukazují, že mezi roky 2008 a 2012 
v uvedených čtyřech zemích vzrostla 
nerovnoměrnost rozložení příjmů a že škrty 
v sociálních dávkách a dávkách 
v nezaměstnanosti, vyplývající 
z úsporných opatření, jakož i snižování 
mezd způsobené strukturálními reformami, 
zvyšují míru chudoby; poznamenává dále, 
že podle zprávy Komise se vyskytuje 
poměrně vysoká míra chudoby 
u pracujících osob, a to vinou snižování 
nebo zmrazení nízkých minimálních mezd 
v důsledku úsporných opatření;

10. poznamenává, že údaje Komise a různé 
studie ukazují, že mezi roky 2008 a 2012 
v uvedených čtyřech zemích vzrostla 
nerovnoměrnost rozložení příjmů a že škrty 
v sociálních dávkách a dávkách 
v nezaměstnanosti, vyplývající z opatření 
zavedených za účelem snížení schodku, 
jakož i snižování mezd způsobené 
strukturálními reformami, zvyšují míru 
chudoby; poznamenává dále, že podle 
zprávy Komise se vyskytuje poměrně 
vysoká míra chudoby u pracujících osob, 
a to vinou snižování nebo zmrazení 
nízkých minimálních mezd v důsledku 
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úsporných opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. konstatuje, že osoby pobírající 
starobní a jiné důchody patří mezi 
sociální skupiny, které jsou nejvíce 
dotčené chudobou; konstatuje, že 
v Portugalsku pobírá 75,9 % penzistů 
důchod nižší než 419,22 EUR a že životní 
podmínky se ještě zhoršily, neboť byly 
zrušeny veřejné služby, zvýšily se poplatky 
za hospitalizaci a důchodci se potýkají 
s rostoucími cenami mj. dopravy, elektřiny 
a nájmů; vzhledem k tomu, že právě tito 
lidé jsou stále častěji nuceni podporovat 
své děti, které zápolí s problémy 
nezaměstnanosti, nestabilním 
zaměstnáním a nízkými mzdami; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 143
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. lituje skutečnosti, že v uvedených 
čtyřech zemích vzrostl podíl lidí, jimž 
hrozí chudoba nebo sociální vyloučení; 
poukazuje na to, podle údajů jen v průběhu 
posledních tří let vzrostl podíl osob, jimž 
hrozí chudoba nebo sociální vyloučení, na 

11. lituje skutečnosti, že v uvedených 
čtyřech zemích vzrostl podíl lidí, jimž 
hrozí chudoba nebo sociální vyloučení; 
poukazuje na to, podle údajů jen v průběhu 
posledních tří let vzrostl podíl osob, jimž 
hrozí chudoba nebo sociální vyloučení, na 
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26 % v Portugalsku a na 15 % v Irsku; 
poznamenává dále, že za těmito 
statistikami se skrývá mnohem tvrdší 
realita, a sice že když klesá HDP na 
obyvatele, klesá také práh chudoby, což 
znamená, že dnes již nejsou považováni za 
chudé lidé, kteří až donedávna za chudé 
považováni byli;

26 % v Řecku a na 15 % v Irsku; 
poznamenává dále, že za těmito 
statistikami se skrývá mnohem tvrdší 
realita, a sice že když klesá HDP na 
obyvatele, klesá také práh chudoby, což 
znamená, že dnes již nejsou považováni za 
chudé lidé, kteří až donedávna za chudé 
považováni byli;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. lituje skutečnosti, že v uvedených 
čtyřech zemích vzrostl podíl lidí, jimž 
hrozí chudoba nebo sociální vyloučení; 
poukazuje na to, podle údajů jen v průběhu 
posledních tří let vzrostl podíl osob, jimž 
hrozí chudoba nebo sociální vyloučení, na 
26 % v Portugalsku a na 15 % v Irsku; 
poznamenává dále, že za těmito 
statistikami se skrývá mnohem tvrdší 
realita, a sice že když klesá HDP na 
obyvatele, klesá také práh chudoby, což 
znamená, že dnes již nejsou považováni za 
chudé lidé, kteří až donedávna za chudé 
považováni byli;

11. lituje skutečnosti, že v Řecku, Irsku 
a na Kypru vzrostl podíl lidí, jimž hrozí 
chudoba nebo sociální vyloučení; 
poukazuje na to, že podle údajů jen 
v průběhu posledních tří let vzrostl podíl 
osob, jimž hrozí chudoba nebo sociální 
vyloučení, na 15 % v Irsku, zatímco 
v Portugalsku mezi lety 2008 a 2012 
poklesl z 26 % 25,3 %, jak vyplývá z údajů 
Eurostatu; poznamenává dále, že za těmito 
statistikami se skrývá mnohem tvrdší 
realita, a sice že když klesá HDP na 
obyvatele, klesá také práh chudoby, což 
znamená, že dnes již nejsou považováni za 
chudé lidé, kteří až donedávna za chudé 
považováni byli;

Or. pt

Pozměňovací návrh 145
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že nárůst chudoby, 
vyloučení a nejistoty mezi většinou 
obyvatelstva žijícího v zemích zapojených 
do programu kontrastuje s prudkým 
nárůstem bohatství nepatrné menšiny; 
např. v Irsku se zisky od roku 2007 zvýšily 
o 21 % a podle irských finančních úřadů 
(Revenue Commissioners) vzrostl počet 
osob vydělávajících ročně více než 
500 000 EUR na 3 443 v roce 2012 
s celkovým příjmem 1,8 miliardy EUR, 
zatímco 1 milion daňových poplatníků 
z celkových 2,16 milionu docílil příjmu 
nedosahujícího 30 000 EUR; obdobně 
v Portugalsku pobírá 75 % penzistů 
důchod nižší než 419,22 EUR, zatímco 
870 portugalských milionářů zvýšilo svůj 
majetek od roku 2012 o 7,5 miliardy 
EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. se znepokojením konstatuje, že se 
zvýšil počet případů hladovění 
a podvýživy, řadě rodin byl odpojen přívod 
vody, elektřiny a plynu, lidé přišli o své 
domovy (z důvodu zabavení bankou či 
nuceného vystěhování), stále větší počet 
rodin se potýká s finančními problémy 
v souvislosti s úhradou jeslí, školek 
a zařízení pro seniory, pro tisíce dětí je 
jediným jídlem za den jídlo, které jim 
poskytuje škola, sociální instituce 
zaznamenaly prudký nárůst žádostí 
o pomoc, takže nejsou schopny poradit si 
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s rostoucím počtem žádostí, a veřejné 
prostředky dostupné na podporu skupin 
ohrožených chudobou jsou stále 
omezenější;

Or. pt

Pozměňovací návrh 147
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vítá skutečnost, že Komise v těchto 
studiích uznala, že splnění cílů strategie 
Evropa 2020 bude možné, pouze pokud 
dojde k přesvědčivému zvrácení 
současných trendů;

12. vítá skutečnost, že Komise v těchto 
studiích uznala, že splnění cílů strategie 
Evropa 2020 bude možné, pouze pokud 
dojde k přesvědčivému zvrácení 
současných trendů; domnívá se však, že 
tyto cíle jsou nedostatečné, a navrhuje, 
aby cílem bylo úplné vymýcení chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vítá skutečnost, že Komise v těchto 
studiích uznala, že splnění cílů strategie 
Evropa 2020 bude možné, pouze pokud 
dojde k přesvědčivému zvrácení 
současných trendů;

12. vítá skutečnost, že Komise v těchto 
studiích uznala, že splnění cílů strategie 
Evropa 2020 v celé EU bude možné, pouze 
pokud dojde k přesvědčivému zvrácení 
současných trendů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 149
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. lituje skutečnosti, že programy 
přinejmenším pro Řecko, Irsko 
a Portugalsko zahrnovaly několik 
podrobných pokynů pro reformu systému 
zdravotnictví a škrty v jeho výdajích, 
přestože jsou čl. 168 odst. 7 SFEU 
takovéto zásahy zakázány;

13. lituje skutečnosti, že programy 
přinejmenším pro Řecko, Irsko 
a Portugalsko zahrnovaly několik 
podrobných pokynů pro reformu systému 
zdravotnictví a škrty v jeho výdajích, 
přestože jsou čl. 168 odst. 7 SFEU 
takovéto zásahy zakázány; bere na vědomí 
příklad Irska, kde rozpočet Úřadu pro 
zdravotní péči (Health Service Executive) 
na rok 2014 bude zkrácen o dalších 618 
milionů EUR; zdůrazňuje, že tato 
skutečnost ohrožuje zdraví a bezpečnost 
pacientů, neboť nemocnice již od roku 
2009 přišly o 20 % svého rozpočtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. lituje skutečnosti, že programy 
přinejmenším pro Řecko, Irsko 
a Portugalsko zahrnovaly několik 
podrobných pokynů pro reformu systému 
zdravotnictví a škrty v jeho výdajích, 
přestože jsou čl. 168 odst. 7 SFEU 
takovéto zásahy zakázány;

13. lituje skutečnosti, že programy 
přinejmenším pro Řecko, Irsko 
a Portugalsko zahrnovaly několik 
podrobných pokynů pro reformu systému 
zdravotnictví a škrty v jeho výdajích, které 
mají významný dopad na kvalitu 
a dostupnost sociálních služeb pro 
všechny, zejména v oblasti zdravotní 
a sociální péče, přestože jsou čl. 168 odst. 
7 SFEU takovéto zásahy zakázány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 151
Marije Cornelissen, Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. lituje skutečnosti, že programy 
přinejmenším pro Řecko, Irsko 
a Portugalsko zahrnovaly několik 
podrobných pokynů pro reformu systému 
zdravotnictví a škrty v jeho výdajích, 
přestože jsou čl. 168 odst. 7 SFEU 
takovéto zásahy zakázány;

13. lituje skutečnosti, že programy 
přinejmenším pro Řecko, Irsko 
a Portugalsko zahrnovaly několik 
podrobných pokynů pro reformu systému 
zdravotnictví a škrty v jeho výdajích, což 
vedlo k alarmujícímu počtu osob, jež 
nemají zdravotní pojištění ani přístup 
k sociální ochraně;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. vyjadřuje politování nad tím, že 
neexistuje cílený přístup, který by vedl 
k odhalení neefektivnosti v systémech 
zdravotní péče, a nad rozhodnutím 
provádět plošné škrty v rozpočtech 
zdravotnictví; varuje, že spoluúčast 
pacientů na úhradě nákladů by mohla 
způsobit opožděné vyhledání lékařské 
péče a finanční zátěž pro domácnosti; 
rovněž varuje před tím, že snížení platů 
pracovníků ve zdravotnictví by mohlo mít 
negativní dopad na bezpečnost pacientů 
a vyvolat odchod pracovníků ze 
zdravotnictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 153
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. je hluboce znepokojen škrty 
v dávkách nemocenského pojištění 
vyplácených z veřejných systémů, které 
v některých zemích radikálně změnily 
univerzální charakter systému ve 
prospěch pojistitelnějších či více 
komerčních metod; konstatuje, že tato 
opatření rovněž hluboce zasáhla 
pracovníky v pečovatelských profesích; 
hospodářské překážky tedy způsobily 
odepření základních lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že škrty ve vzdělávacích službách pro děti 
se zvláštními potřebami mají velmi 
negativní dopad na jejich životní vyhlídky 
a že takový negativní dopad v raném věku 
již nelze později zvrátit;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Sergio Gutiérrez Prieto
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Návrh stanoviska
Bod 13 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13b. připomíná, že článek 12 
Mezinárodního paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech stanoví 
právo každého člověka na dosažení 
nejvyšší dosažitelné úrovně fyzického 
a duševního zdraví; konstatuje, že všechny 
čtyři země jsou signatáři paktu, a tudíž 
uznaly právo každého člověka na zdraví; 
konstatuje, že řecká a portugalská ústava 
uznávají právo na zdraví; je znepokojen 
tím, že podle údajů statistiky Společenství 
v oblasti příjmů a životních podmínek 
(EU-SILC) došlo ve všech čtyřech zemích 
v letech 2008–2011 k nárůstu 
nenaplněných léčebných potřeb; vyjadřuje 
politování nad tím, že Portugalsko a Irsko 
se rozhodly omezit rozsah dávek 
a poskytovaných služeb daných ze zákona;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. vyjadřuje politování nad škrty, které 
byly provedeny v prostředcích určených 
na nezávislé bydlení zdravotně 
postižených osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Alejandro Cercas



AM\1015492CS.doc 83/128 PE526.372v01-00

CS

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že četnější výskyt sociální 
chudoby v uvedených čtyřech zemích vede 
rovněž k větší solidaritě mezi 
nejzranitelnějšími skupinami, a to díky 
úsilí soukromých osob, rodinným sítím 
a organizacím zajišťujícím pomoc; 
zdůrazňuje, že tento typ intervence by se 
neměl stát strukturálním řešením 
problému, i když většině nejchudších osob 
ulehčuje situaci a ilustruje kvality 
evropského občanství;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Marije Cornelissen, Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. lituje toho, že trojka vyvinula na 
vnitrostátní orgány silný nátlak kvůli 
ukončení moratoria na nucené 
vystěhovávání postižených obyvatel, kteří 
byli vážně zasaženi krizí i úspornými 
opatřeními, takže nebyli schopni nést 
náklady své hypotéky; doporučuje 
členským státům a jejich orgánům místní 
správy, aby zavedly neutrální politiky 
v oblasti bydlení, které by 
upřednostňovaly sociální a dostupné 
bydlení, aby bojovaly proti problému 
neobydlených nemovitostí a účinně 
prováděly preventivní politiky s cílem 
snížit počet nucených vystěhování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 15 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15c. se znepokojením si všímá 
nepřetržitého zvyšování Giniho 
koeficientu [1] v Řecku, ve Španělsku, 
v Irsku a Portugalsku, zatímco eurozóna 
zaznamenává obecně klesající trend, což 
znamená, že nerovnoměrnost rozložení 
bohatství v zemích, v nichž probíhá 
ozdravování, se výrazně prohloubila;

[1] Podle údajů Eurostatu bylo 
v Portugalsku zaznamenáno nepřetržité 
zvyšování Giniho koeficientu, a to z 33,7 
v roce 2009 na 34,2 v roce 2012.

Or. pt

Pozměňovací návrh 160
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. vítá skutečnost, že míra předčasného 
ukončování školní docházky ve všech 
čtyřech zemích klesá; poznamenává však, 
že za tím částečně stojí skutečnost, že 
mladí lidé obtížně nalézají zaměstnání;

16. vítá skutečnost, že míra předčasného 
ukončování školní docházky ve všech 
čtyřech zemích klesá; poznamenává však, 
že za tím může částečně stát skutečnost, že 
mladí lidé obtížně nalézají zaměstnání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 161
Emer Costello
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Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. vítá skutečnost, že míra předčasného 
ukončování školní docházky ve všech 
čtyřech zemích klesá; poznamenává však, 
že za tím částečně stojí skutečnost, že 
mladí lidé obtížně nalézají zaměstnání;

Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 16 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16a. se znepokojením konstatuje, že 
omezování veřejného financování 
primárního a sekundárního vzdělávání se 
výrazně prohloubilo – přičemž došlo mj. i 
k propuštění desítek tisíců učitelů v každé 
zemi –, což má praktické dopady na 
kvalitu vzdělávání a materiální a lidské 
zdroje, které jsou ve školách dostupné; 
konstatuje, že tato opatření vedou ke 
zvyšování počtu žáků ve třídě, 
reorganizaci školních osnov, slučování 
škol a ke zvýšené koncentraci školních 
zařízení, neboť jsou zavírány školy 
v nejodlehlejších a vesnických oblastech, 
což vede k tomu, že mnoha mladým lidem 
je znemožněn přístup k veřejnému 
vzdělávání; zdůrazňuje, že tato situace 
způsobuje, že veřejné vzdělávání je čím 
dál tím více nahrazováno vzděláváním 
soukromým, které si mohou dovolit jen 
někteří lidé, což dále posiluje sociální 
nerovnosti mezi žáky;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 163
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. vítá, že míra dokončování terciárního 
stupně vzdělání ve všech čtyřech 
uvedených zemích roste; poznamenává 
však, že za tím částečně stojí skutečnost, že 
mladí lidé musejí zlepšovat své budoucí 
šance na trhu práce;

17. vítá, že míra dokončování terciárního 
stupně vzdělání ve všech čtyřech 
uvedených zemích roste; poznamenává 
však, že za tím může částečně stát
skutečnost, že mladí lidé musejí zlepšovat 
své budoucí šance na trhu práce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 164
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. vítá, že míra dokončování terciárního 
stupně vzdělání ve všech čtyřech 
uvedených zemích roste; poznamenává 
však, že za tím částečně stojí skutečnost, že 
mladí lidé musejí zlepšovat své budoucí 
šance na trhu práce;

17. vítá, že míra dokončování terciárního 
stupně vzdělání v některých ze zemí, 
kterým byla poskytnuta pomoc, roste;
poznamenává však, že za tím částečně stojí 
skutečnost, že mladí lidé musejí zlepšovat 
své budoucí šance na trhu práce;
upozorňuje na skutečnost, že 
v Portugalsku počet studentů, kteří 
zahájili další vzdělávací cyklus, již pátým 
rokem klesá, a že tento pokles je úzce 
provázán se zvýšením poplatků a dalších 
nákladů a se skutečností, že přístup 
k sociálním opatřením ve vzdělávání je 
výrazně omezený;

Or. pt

Pozměňovací návrh 165
Emer Costello
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Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. vítá, že míra dokončování terciárního 
stupně vzdělání ve všech čtyřech 
uvedených zemích roste; poznamenává
však, že za tím částečně stojí skutečnost, že 
mladí lidé musejí zlepšovat své budoucí 
šance na trhu práce;

17. vítá, že míra dokončování terciárního 
stupně vzdělání ve všech čtyřech 
uvedených zemích roste; poznamenává, že 
za tím částečně stojí skutečnost, že mladí 
lidé musejí zlepšovat své budoucí šance na 
trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17a. s politováním konstatuje, že kvalita 
vzdělávacího systému se tímto pozitivním 
směrem neubírá, neboť všechny čtyři 
země, na něž byl uplatněn tento program, 
se nacházejí pod průměrem EU, pokud jde 
o kvalitu jejich systému; připomíná, že je 
naléhavě třeba obnovit kvalitní systémy 
odborné přípravy s vysokou úrovní 
sociální legitimity, neboť se jedná o jeden 
z nejlepších způsobů, jak zlepšit 
zaměstnatelnost mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že aby bylo vzdělání 
skutečně dostupné pro všechny, mělo by 
být veřejné, demokraticky spravováno 
a poskytováno zdarma v místě výuky;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17α. vyjadřuje však značné znepokojení 
nad skutečností, že další pokračování 
nebo zhoršování sociální a ekonomické 
situace by mohlo dále vyostřit problém 
osob, které nejsou ve vzdělávání, 
v zaměstnání nebo v profesní přípravě 
(tzv. NEET), a rostoucí nerovnost ve 
vzdělávání;

Or. el

Pozměňovací návrh 169
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17a. s politováním bere na vědomí 
negativní dopady masové emigrace 
mladých lidí, obzvláště pak její sociální 
a ekonomické důsledky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 17 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17a. se znepokojením bere na vědomí 
klesající trend počtu žáků a studentů, kteří 
jsou součástí vzdělávacího systému, od 
začátku krize a skutečnost, že např. 
Portugalsko se vyznačuje jedním 
z nejvyšších procentních podílů mladých 
lidí, kteří si přejí pokračovat ve studiu, 
nemohou si to však dovolit (38 %)[1];

[1] Education to Employment: Getting 
Europe's Youth into Work (Od vzdělání 
k zaměstnání: zapojování mladých lidí 
v Evropě do pracovního procesu), 
McKinsey Center for Government, 2013.

Or. pt

Pozměňovací návrh 171
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. lituje skutečnosti, že programy uložené 
uvedeným čtyřem zemím umožňují, aby se 
firmy mohly rozhodnout neřídit se 
kolektivními smlouvami a přehodnotit 
smlouvy o mzdách v rámci odvětví, což se 
přímo dotýká struktury a hodnot 
kolektivních smluv stanovených 
v jednotlivých vnitrostátních ústavách;
poznamenává, že toto vedlo k tomu, že 
v případě Řecka expertní výbor MOP 
vyzval ke znovunavázání sociálního 
dialogu a v případě Portugalska Ústavní 

18. uznává skutečnost, že programy 
uložené uvedeným čtyřem zemím 
umožňují, aby se firmy mohly rozhodnout 
neřídit se kolektivními smlouvami 
a přehodnotit smlouvy o mzdách v rámci 
odvětví; poznamenává, že toto vedlo 
k tomu, že v případě Řecka expertní výbor 
MOP vyzval ke znovunavázání sociálního 
dialogu a v případě Portugalska Ústavní 
soud zrušil některá legislativní opatření;
zdůrazňuje, že tato situace by měla 
´představovat pouze dočasnou odchylku 
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soud zrušil některá legislativní opatření;
zdůrazňuje, že tato politováníhodná
situace je důsledkem omezených 
strukturálních reforem, které se týkají
pouze deregulace pracovních vztahů 
a snižování mezd za každou cenu, což je 
v přímém rozporu s obecnými cíli EU 
a politikami strategie Evropa 2020;

a že kolektivní vyjednávání a sociální 
dialog by měly být obnoveny v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
a praxí;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. lituje skutečnosti, že programy uložené 
uvedeným čtyřem zemím umožňují, aby se 
firmy mohly rozhodnout neřídit se 
kolektivními smlouvami a přehodnotit 
smlouvy o mzdách v rámci odvětví, což se 
přímo dotýká struktury a hodnot 
kolektivních smluv stanovených 
v jednotlivých vnitrostátních ústavách;
poznamenává, že toto vedlo k tomu, že 
v případě Řecka expertní výbor MOP 
vyzval ke znovunavázání sociálního 
dialogu a v případě Portugalska Ústavní 
soud zrušil některá legislativní opatření;
zdůrazňuje, že tato politováníhodná situace 
je důsledkem omezených strukturálních 
reforem, které se týkají pouze deregulace 
pracovních vztahů a snižování mezd za 
každou cenu, což je v přímém rozporu 
s obecnými cíli EU a politikami strategie 
Evropa 2020;

18. lituje skutečnosti, že programy uložené 
uvedeným čtyřem zemím umožňují, aby se 
firmy mohly rozhodnout neřídit se 
kolektivními smlouvami a přehodnotit 
smlouvy o mzdách v rámci odvětví, což se 
přímo dotýká struktury a hodnot 
kolektivních smluv stanovených 
v jednotlivých vnitrostátních ústavách;
poznamenává, že toto vedlo k tomu, že 
v případě Řecka expertní výbor MOP 
vyzval ke znovunavázání sociálního 
dialogu a v případě Portugalska Ústavní
soud zrušil některá legislativní opatření;
zdůrazňuje, že tato politováníhodná situace 
je důsledkem omezených strukturálních 
reforem, které se týkají pouze deregulace 
pracovních vztahů a snižování mezd za 
každou cenu, což je v přímém rozporu 
s obecnými cíli EU a politikami strategie 
Evropa 2020 v době normálního 
hospodářského vývoje;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 173
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. lituje skutečnosti, že programy uložené 
uvedeným čtyřem zemím umožňují, aby se 
firmy mohly rozhodnout neřídit se 
kolektivními smlouvami a přehodnotit 
smlouvy o mzdách v rámci odvětví, což se 
přímo dotýká struktury a hodnot 
kolektivních smluv stanovených 
v jednotlivých vnitrostátních ústavách;
poznamenává, že toto vedlo k tomu, že 
v případě Řecka expertní výbor MOP 
vyzval ke znovunavázání sociálního 
dialogu a v případě Portugalska Ústavní 
soud zrušil některá legislativní opatření;
zdůrazňuje, že tato politováníhodná situace 
je důsledkem omezených strukturálních 
reforem, které se týkají pouze deregulace 
pracovních vztahů a snižování mezd za 
každou cenu, což je v přímém rozporu 
s obecnými cíli EU a politikami strategie 
Evropa 2020;

18. lituje skutečnosti, že programy uložené 
uvedeným čtyřem zemím umožňují, aby se 
firmy mohly rozhodnout neřídit se 
kolektivními smlouvami a přehodnotit 
smlouvy o mzdách v rámci odvětví, což se 
přímo dotýká struktury a hodnot 
kolektivních smluv stanovených 
v jednotlivých vnitrostátních ústavách;
poznamenává, že toto vedlo k tomu, že 
v případě Řecka expertní výbor MOP 
vyzval ke znovunavázání sociálního 
dialogu a v případě Portugalska Ústavní 
soud zrušil některá legislativní opatření;
odsuzuje podkopávání zásady kolektivního 
zastoupení, k němuž dochází tím, že bylo 
právo uzavírat méně výhodné dohody na 
úrovni podniku svěřeno neprůhledným 
a nereprezentativním „sdružením osob“, 
že bylo zrušeno automatické prodlužování 
kolektivních smluv a/nebo že byla 
zavedena mnohem přísnější kritéria pro 
zákonné prodloužení kolektivních smluv, 
což vedlo k výraznému poklesu počtu 
platných kolektivních smluv v Řecku 
a Portugalsku a k prudkému pádu 
dynamiky mezd; odsuzuje snížení 
minimální mzdy v Řecku a zmrazení 
nominální minimální mzdy 
v Portugalsku; zdůrazňuje, že tato 
politováníhodná situace je důsledkem
předání rozhodovací pravomoci výhradně 
hospodářským a finančním aktérům, aniž 
by tito aktéři byli jakkoli omezeni 
evropským a mezinárodním sociálním 
acquis, což vedlo k politikám, které jsou
v přímém rozporu s obecnými cíli EU 
a politikami strategie Evropa 2020

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. lituje skutečnosti, že programy uložené 
uvedeným čtyřem zemím umožňují, aby se 
firmy mohly rozhodnout neřídit se 
kolektivními smlouvami a přehodnotit 
smlouvy o mzdách v rámci odvětví, což se 
přímo dotýká struktury a hodnot 
kolektivních smluv stanovených 
v jednotlivých vnitrostátních ústavách;
poznamenává, že toto vedlo k tomu, že 
v případě Řecka expertní výbor MOP 
vyzval ke znovunavázání sociálního 
dialogu a v případě Portugalska Ústavní 
soud zrušil některá legislativní opatření;
zdůrazňuje, že tato politováníhodná
situace je důsledkem omezených
strukturálních reforem, které se týkají
pouze deregulace pracovních vztahů 
a snižování mezd za každou cenu, což je 
v přímém rozporu s obecnými cíli EU 
a politikami strategie Evropa 2020;

18. lituje skutečnosti, že programy uložené 
uvedeným čtyřem zemím umožňují, aby se 
firmy mohly rozhodnout neřídit se 
kolektivními smlouvami a přehodnotit 
smlouvy o mzdách v rámci odvětví, což se 
přímo dotýká struktury a hodnot 
kolektivních smluv stanovených 
v jednotlivých vnitrostátních ústavách;
poznamenává, že to vedlo k tomu, že 
v případě Řecka expertní výbor MOP 
vyzval ke znovunavázání sociálního 
dialogu; zdůrazňuje, že tato situace je 
důsledkem omezení strukturálních reforem 
pouze na deregulaci pracovních vztahů 
a snižování mezd, což je v rozporu 
s obecnými cíli EU a politikami strategie 
Evropa 2020;

Or. pt

Pozměňovací návrh 175
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. lituje skutečnosti, že programy uložené 
uvedeným čtyřem zemím umožňují, aby se 
firmy mohly rozhodnout neřídit se 
kolektivními smlouvami a přehodnotit 
smlouvy o mzdách v rámci odvětví, což se 

18. s politováním konstatuje, že sociální 
partneři na vnitrostátní úrovni nebyli 
konzultováni ani zapojeni při původním 
plánování programů a že trojka se 
rozhodla, že se sociálními partnery 
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přímo dotýká struktury a hodnot 
kolektivních smluv stanovených 
v jednotlivých vnitrostátních ústavách;
poznamenává, že toto vedlo k tomu, že 
v případě Řecka expertní výbor MOP 
vyzval ke znovunavázání sociálního 
dialogu a v případě Portugalska Ústavní 
soud zrušil některá legislativní opatření;
zdůrazňuje, že tato politováníhodná situace 
je důsledkem omezených strukturálních 
reforem, které se týkají pouze deregulace 
pracovních vztahů a snižování mezd za 
každou cenu, což je v přímém rozporu 
s obecnými cíli EU a politikami strategie 
Evropa 2020;

žádnou smysluplnou diskusi nepovede; 
lituje skutečnosti, že programy uložené 
uvedeným čtyřem zemím umožňují, aby se 
firmy mohly rozhodnout neřídit se 
kolektivními smlouvami a přehodnotit 
smlouvy o mzdách v rámci odvětví, což se 
přímo dotýká struktury a hodnot 
kolektivních smluv stanovených 
v jednotlivých vnitrostátních ústavách;
poznamenává, že toto vedlo k tomu, že 
v případě Řecka expertní výbor MOP 
vyzval ke znovunavázání sociálního 
dialogu a v případě Portugalska Ústavní 
soud zrušil některá legislativní opatření;
zdůrazňuje, že tato politováníhodná situace 
je důsledkem omezených strukturálních 
reforem, které se týkají pouze deregulace 
pracovních vztahů a snižování mezd za 
každou cenu, což je v přímém rozporu 
s obecnými cíli EU a politikami strategie 
Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18a. odsuzuje, že trojka zcela ignorovala 
čl. 153 odst. 5 SFEU, který vylučuje 
činnost EU v oblastech, jako jsou odměna 
za práci, právo sdružovat se, právo na 
stávku a právo na výluku, a článek 153 
SFEU, který stanoví, že „S přihlédnutím k 
různorodosti vnitrostátních systémů Unie 
uznává a podporuje úlohu sociálních 
partnerů na své úrovni. Usnadňuje mezi 
nimi dialog, přičemž uznává jejich 
samostatnost.“; zdůrazňuje, že trojka 
naopak vyvíjela tlak s cílem prosadit 
zásadní změny ve vnitrostátních 
systémech stanovování mezd směřující 
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k radikální decentralizaci kolektivního 
vyjednávání a výraznému zpřísnění 
kritérií pro prodloužení kolektivních 
smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že oživené kolektivní 
vyjednávání poskytuje klíčovou záruku, že 
pracovní vztahy budou vyrovnané, a je 
základním prvkem fungování demokracie 
jako takové;

Or. pt

Pozměňovací návrh 178
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18a. podporuje odbory, které odmítají nést 
spoluodpovědnost za zavádění politiky 
škrtů přijímáním „spravedlivějších 
úspor“, a zdůrazňuje jejich úlohu, jíž je 
nezávisle formulovat zájmy pracovníků 
při odmítání neoliberalismu a škrtů;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Konstantinos Poupakis
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Návrh stanoviska
Bod 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18a. konstatuje, že změna průmyslových 
vztahů, kterou určovala logika vnitřní 
devalvace odpovídající ozdravným 
ekonomickým programům, nedosáhla 
očekávaných výsledků, přičemž reformy 
trhu práce se ukázaly nejúspěšnějšími 
v těch případech, kdy byly vypracovány 
a zaváděny v konzultaci se sociálními 
partnery, zejména prostřednictvím 
sociálního dialogu, a soustavně 
odpovídaly národním tradicím, což byl 
jediný způsob, jak bylo možné zabránit 
fragmentaci trhu práce a dosáhnout 
kýženého cíle, jímž jsou harmonické 
průmyslové vztahy; přijímá jakožto 
jednoznačně legitimní požadavek, aby byl 
trh práce reformován a došlo k určitým 
škrtům vzhledem ke konstantně 
proměnlivým hospodářským podmínkám, 
přičemž zdůrazňuje nespornou potřebu 
zaručit základní pracovní práva, která 
byla zavedena na vnitrostátní a evropské 
úrovni s cílem posílit zaměstnanost, 
předcházet ztrátě pracovních míst a zajistit 
plné dodržování klíčových zásad 
upravujících důstojné pracovní podmínky;

Or. el

Pozměňovací návrh 180
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18a. konstatuje, že podmíněnost finanční 
pomoci znamenala, že dané země musely 
rozebrat stávající systém stanovování 
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mezd buď tím, že zcela zrušily instituce 
stanovování mezd napříč odvětvími – jako 
tomu bylo v Irsku –, nebo že postupně 
a setrvale oslabovaly stávající systémy 
odvětvového kolektivního vyjednávání; 
tato opatření zahrnují: odstranění nebo 
ukončení vnitrostátních kolektivních 
smluv; usnadnění výjimek z odvětvových 
dohod nebo legislativních ustanovení na 
úrovni podniků, např. prostřednictvím 
liberalizace nebo ustanovení vylučujících 
tvrdost zákona nebo obecně 
upřednostňováním smluv na úrovni 
podniků před odvětvovými dohodami či 
dohodami napříč odvětvími; pozastavení 
platnosti zásady příznivějšího ustanovení, 
zpřísnění kritérií pro prodloužení 
kolektivních smluv; omezení 
„doznívajících“ účinků kolektivních 
smluv po jejich vypršení a rozšíření 
možnosti poskytované těm zástupcům 
zaměstnanců, kteří nejsou členy odborů, 
uzavírat kolektivní smlouvy na úrovni 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18a. konstatuje, že dohodu, jíž bylo 
dosaženo sociálním dialogem, nazvanou 
„Závazek dosáhnout růstu, 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti“ 
v lednu 2012 v Portugalsku podepsali 
všichni hlavní sociální partneři a vláda 
země;

Or. en
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Pozměňovací návrh 182
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18a. upozorňuje na skutečnost, že 
neexistuje jediné řešení, které by bylo 
možné uplatňovat napříč všemi členskými 
státy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 183
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 18 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18b. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
oslabením sociálního dialogu, které 
znamenalo rozsáhlé snížení počtu 
pracovníků, kteří spadají do působnosti 
kolektivních smluv, přičemž v některých 
zemích toto snížení představovalo až 70 % 
oproti dostupným číslům popisujícím 
situaci před doporučeními trojky;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 18 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18b. upozorňuje na skutečnost, že ve 
zdravotnictví vedly škrty, které byly vlády 
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nuceny zavést na žádost trojky, k uzavření 
nemocničních služeb a zařízení, zrušení 
nebo omezení poskytování místní 
zdravotní péče a následné omezení 
v oblasti preventivní péče a přístupu 
k diagnostice, odstranění podpory 
poskytované přepravě pacientů –
v důsledku čehož je jim znemožněno 
dostat se na zásadní konzultace nebo 
obdržet životně důležitou zdravotní péči –
a prudkému zvýšení poplatků za veřejnou 
zdravotní péči, přičemž tato opatření měla 
za následek omezení přístupu ke 
zdravotnickým službám;

Or. pt

Pozměňovací návrh 185
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 18 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18b. domnívá se, že opatření navržená 
trojkou s cílem omezit kolektivní 
vyjednávání a snížit mzdy nejsou účinným 
způsobem, jak bojovat s nerovností nebo 
posilovat hospodářský růst; domnívá se, 
že přístup založený na snižování mezd 
s cílem dosáhnout zvýšení exportu vedl 
k poklesu domácí spotřeby a projevil se 
také na hospodářském růstu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 186
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 18 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18c. závěrem konstatuje, že od dosažení 
cílů strategie Evropa 2020 týkajících se 
zaměstnanosti a boje proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení jsme dále než kdy 
dříve, a to nikoli jen kvůli hospodářské 
situaci, ale také v důsledku tvrdých škrtů, 
které vládám uložily programy trojky; 
zdůrazňuje, že MMF nedávno uvedl, že 
politiky úspor možná překročily 
potřebnou míru (protože zjevně oslabily 
hospodářský růst a urychlily růst 
nezaměstnanosti) a že předseda Výboru 
pro hospodářská, sociální a kulturní 
práva OSN tvrdí, že tvrdá úsporná 
opatření omezují hospodářský růst, 
a ohrožují tudíž realizaci hospodářských 
a sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 18 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18c. upozorňuje na skutečnost, že 
nezaměstnanost, škrty v sociálních 
dávkách a nedostatek perspektivy do 
budoucna patří mezi faktory způsobující 
nebo zhoršující depresi, která může vést 
k sebevraždě; konstatuje, že zhoršující se 
pracovní podmínky a čím dál tím nejistější 
povaha zaměstnání vedou k šíření 
určitých psycho-sociálních faktorů 
a deprese mezi pracovníky;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 188
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 19

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby provedla 
podrobnou studii sociálních 
a hospodářských dopadů ozdravných 
programů v uvedených čtyřech zemích, 
aby bylo možno jasně pochopit krátkodobé 
i dlouhodobé škody napáchané na 
systémech sociální ochrany, především 
pokud jde o boj proti chudobě, zachování 
dobrého sociálního dialogu a vyváženost 
flexibility a jistoty v pracovních vztazích;
vyzývá Komisi, aby při vypracovávání této 
studie využila své poradní orgány i Výbor 
pro zaměstnanost a Výbor pro sociální 
ochranu; navrhuje, aby byl Evropský 
hospodářský a sociální výbor požádán 
o vypracování zvláštní zprávy;

19. vyzývá Komisi, aby provedla 
podrobnou studii sociálních 
a hospodářských dopadů hospodářské 
krize a ozdravných programů, které byly
v reakci na ni zavedeny v uvedených 
čtyřech zemích, aby bylo možno jasně 
pochopit krátkodobé i dlouhodobé škody 
napáchané na systémech sociální ochrany, 
především pokud jde o boj proti chudobě, 
zachování dobrého sociálního dialogu 
a vyváženost flexibility a jistoty 
v pracovních vztazích; vyzývá Komisi, aby 
při vypracovávání této studie využila své 
poradní orgány i Výbor pro zaměstnanost 
a Výbor pro sociální ochranu; navrhuje, 
aby byl Evropský hospodářský a sociální 
výbor požádán o vypracování zvláštní 
zprávy;

Or. fi

Pozměňovací návrh 189
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 19

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby provedla 
podrobnou studii sociálních 
a hospodářských dopadů ozdravných 
programů v uvedených čtyřech zemích, 
aby bylo možno jasně pochopit krátkodobé 
i dlouhodobé škody napáchané na 
systémech sociální ochrany, především 
pokud jde o boj proti chudobě, zachování 
dobrého sociálního dialogu a vyváženost 

19. vyzývá Komisi, aby provedla 
podrobnou studii sociálních 
a hospodářských dopadů ozdravných 
programů v uvedených čtyřech zemích, 
aby bylo možno jasně pochopit krátkodobé 
i dlouhodobé škody napáchané na
zaměstnanosti a systémech sociální 
ochrany, především pokud jde o boj proti 
chudobě, zachování dobrého sociálního 



AM\1015492CS.doc 101/128 PE526.372v01-00

CS

flexibility a jistoty v pracovních vztazích;
vyzývá Komisi, aby při vypracovávání této 
studie využila své poradní orgány i Výbor 
pro zaměstnanost a Výbor pro sociální 
ochranu; navrhuje, aby byl Evropský 
hospodářský a sociální výbor požádán 
o vypracování zvláštní zprávy;

dialogu a vyváženost flexibility a jistoty 
v pracovních vztazích; vyzývá Komisi, aby 
při vypracovávání této studie využila své 
poradní orgány i Výbor pro zaměstnanost 
a Výbor pro sociální ochranu; navrhuje, 
aby byl Evropský hospodářský a sociální 
výbor požádán o vypracování zvláštní 
zprávy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 190
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 19

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby provedla 
podrobnou studii sociálních 
a hospodářských dopadů ozdravných 
programů v uvedených čtyřech zemích, 
aby bylo možno jasně pochopit krátkodobé 
i dlouhodobé škody napáchané na 
systémech sociální ochrany, především 
pokud jde o boj proti chudobě, zachování 
dobrého sociálního dialogu a vyváženost 
flexibility a jistoty v pracovních vztazích;
vyzývá Komisi, aby při vypracovávání této 
studie využila své poradní orgány i Výbor 
pro zaměstnanost a Výbor pro sociální 
ochranu; navrhuje, aby byl Evropský 
hospodářský a sociální výbor požádán 
o vypracování zvláštní zprávy;

19. vyzývá Komisi, aby provedla 
podrobnou studii sociálních 
a hospodářských dopadů ozdravných 
programů v uvedených čtyřech zemích, 
aby bylo možno jasně pochopit krátkodobé 
i dlouhodobé systémy sociální ochrany, 
především pokud jde o boj proti chudobě, 
zachování dobrého sociálního dialogu 
a vyváženost flexibility a jistoty 
v pracovních vztazích; vyzývá Komisi, aby 
při vypracovávání této studie využila své 
poradní orgány i Výbor pro zaměstnanost 
a Výbor pro sociální ochranu; navrhuje, 
aby byl Evropský hospodářský a sociální 
výbor požádán o vypracování zvláštní 
zprávy;

Or. es

Pozměňovací návrh 191
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Bod 19
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby provedla 
podrobnou studii sociálních 
a hospodářských dopadů ozdravných 
programů v uvedených čtyřech zemích, 
aby bylo možno jasně pochopit krátkodobé 
i dlouhodobé škody napáchané na 
systémech sociální ochrany, především 
pokud jde o boj proti chudobě, zachování 
dobrého sociálního dialogu a vyváženost 
flexibility a jistoty v pracovních vztazích;
vyzývá Komisi, aby při vypracovávání této 
studie využila své poradní orgány i Výbor 
pro zaměstnanost a Výbor pro sociální 
ochranu; navrhuje, aby byl Evropský 
hospodářský a sociální výbor požádán 
o vypracování zvláštní zprávy;

19. vyzývá Komisi, aby provedla 
podrobnou studii sociálních 
a hospodářských dopadů ozdravných 
programů v uvedených čtyřech zemích, 
aby bylo možno jasně pochopit krátkodobé 
i dlouhodobé dopady na systémy sociální 
ochrany, především pokud jde o boj proti 
chudobě, zachování dobrého sociálního 
dialogu a vyváženost flexibility a jistoty 
v pracovních vztazích; vyzývá Komisi, aby 
při vypracovávání této studie využila své 
poradní orgány i Výbor pro zaměstnanost 
a Výbor pro sociální ochranu; navrhuje, 
aby byl Evropský hospodářský a sociální 
výbor požádán o vypracování zvláštní 
zprávy;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 19 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1) vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala podrobnou zprávu zabývající 
se porušeními ducha a zásad evropského 
sociálního acquis v zemích, v nichž se 
uplatnily příslušné programy, s cílem 
navrhnout opatření usilující o obnovení 
tohoto sociálního acquis; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní a evropští sociální partneři by 
měli být prostřednictvím evropského 
sociálního dialogu do tohoto procesu úzce 
zapojeni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 193
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 19 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19a. naléhavě vyzývá členské státy, 
zejména ty z nich, ve kterých se uplatňuje 
memorandum o porozumění, aby zvýšily 
mzdy a sociální dávky, vrátily ukradené 
mzdy, příjmy a sociální práva na jejich 
původní úroveň, a vyřešily tak sociální 
problémy, posílily domácí spotřebu, oživily 
hospodářskou aktivitu a vytvářely více 
pracovních míst, která by byla kvalitnější; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
uplatňovaly politiku, která bude chránit 
a obnovovat veřejné služby, zejména 
v oblasti sociálních funkcí státu, 
a posilovaly jejich lidské a materiální 
zdroje odpovídající jejich úloze, kterou je 
umožnit občanům realizovat svá práva;

Or. pt

Pozměňovací návrh 194
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 19 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že Řecko vyvinulo 
obrovské úsilí, které pro řecký lid 
znamenalo bezprecedentní oběti; naléhavě 
vyzývá EU, aby napomohla zajistit, že 
společnost a reálná ekonomika v Řecku 
budou odpovídajícím způsobem těžit 
z dosažení prvotních hospodářských cílů;

Or. el
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Pozměňovací návrh 195
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 19 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19b. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
členské státy zvážily, jakým způsobem by 
bylo možné vyjednat nové podmínky 
splácení veřejných dluhů – lhůty, úrokové 
míry a splatné částky –, což by mohlo 
státům ulehčit od břemene státního 
splácení dluhů a převést prostředky do 
podpory produktivních investic 
a vytváření pracovních míst;

Or. pt

Pozměňovací návrh 196
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 19 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19c. zdůrazňuje, že je důležité dosáhnout 
politické konvergence mezi zeměmi 
s podobnými problémy s cílem zastavit 
spirálu spekulace;

Or. pt

Pozměňovací návrh 197
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 19 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19d. zdůrazňuje, že je důležité uplatňovat 
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rozpočtové politiky, které mají za účel 
bojovat proti extravagantnímu utrácení a 
které by zahrnovaly zvýšení zdanění 
dividend a zisků a snížení zátěže, která tíží 
pracovníky a malé a střední podniky, 
a současně by státům zajistily dostatečné 
příjmy pro účinné fungování;

Or. pt

Pozměňovací návrh 198
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 20

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby požádala MOP 
a Radu Evropy o vypracování zpráv 
o možných nápravných opatřeních 
a pobídkách, aby se zajistil naprostý soulad 
s Evropskou sociální chartou a jejím 
protokolem a se základními úmluvami 
MOP, neboť závazky z nich vyplývající 
byly porušeny ozdravnými rozpočtovými 
opatřeními a strukturálními reformami 
vyžadovanými trojkou;

20. vyzývá Komisi, aby požádala MOP 
a Radu Evropy o vypracování zpráv 
o možných nápravných opatřeních 
a pobídkách, jejich financování 
a udržitelnosti veřejných financí, aby se 
zajistil naprostý soulad s Evropskou 
sociální chartou a jejím protokolem a se 
základními úmluvami MOP, neboť 
závazky z nich vyplývající byly porušeny
hospodářskou krizí, ozdravnými 
rozpočtovými opatřeními a strukturálními 
reformami vyžadovanými trojkou s cílem 
vyřešit tento problém;

Or. fi

Pozměňovací návrh 199
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 20

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby požádala MOP 
a Radu Evropy o vypracování zpráv 

20. vyzývá Komisi, aby požádala MOP 
a Radu Evropy o vypracování zpráv 
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o možných nápravných opatřeních 
a pobídkách, aby se zajistil naprostý soulad 
s Evropskou sociální chartou a jejím 
protokolem a se základními úmluvami 
MOP, neboť závazky z nich vyplývající 
byly porušeny ozdravnými rozpočtovými 
opatřeními a strukturálními reformami 
vyžadovanými trojkou;

o možných nápravných opatřeních 
a pobídkách, aby se zajistil naprostý soulad 
s Evropskou sociální chartou a jejím 
protokolem a se základními úmluvami 
MOP;

Or. es

Pozměňovací návrh 200
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 20

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby požádala MOP 
a Radu Evropy o vypracování zpráv 
o možných nápravných opatřeních 
a pobídkách, aby se zajistil naprostý soulad 
s Evropskou sociální chartou a jejím 
protokolem a se základními úmluvami 
MOP, neboť závazky z nich vyplývající 
byly porušeny ozdravnými rozpočtovými 
opatřeními a strukturálními reformami 
vyžadovanými trojkou;

20. vyzývá Komisi, aby požádala MOP 
a Radu Evropy o vypracování zpráv 
o možných nápravných opatřeních 
a pobídkách potřebných k tomu, aby se 
zajistil naprostý soulad s Evropskou 
sociální chartou a jejím protokolem a se 
základními úmluvami MOP, neboť 
závazky z nich vyplývající byly porušeny 
ozdravnými rozpočtovými opatřeními 
a strukturálními reformami vyžadovanými 
trojkou;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 20

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby požádala MOP a 
Radu Evropy o vypracování zpráv o 

20. vyzývá Komisi, aby požádala MOP a 
Radu Evropy o vypracování zpráv o 
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možných nápravných opatřeních a 
pobídkách, aby se zajistil naprostý soulad 
s Evropskou sociální chartou a jejím 
protokolem a se základními úmluvami 
MOP, neboť závazky z nich vyplývající 
byly porušeny ozdravnými rozpočtovými 
opatřeními a strukturálními reformami 
vyžadovanými trojkou;

možných nápravných opatřeních a 
pobídkách, aby se zajistil naprostý soulad 
s Evropskou sociální chartou a jejím 
protokolem a se základními úmluvami 
MOP, neboť závazky z nich vyplývající 
byly porušeny ozdravnými rozpočtovými 
opatřeními a strukturálními reformami 
vyžadovanými trojkou, a to včetně úmluvy 
MOP č. 87 o svobodě sdružování, úmluvy 
č. 94 o pracovních ustanoveních ve 
smlouvách o veřejných zakázkách a 
úmluvy č. 98 o provádění zásad práva 
organizovat se; 

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Bod 20

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby požádala MOP a 
Radu Evropy o vypracování zpráv o
možných nápravných opatřeních a 
pobídkách, aby se zajistil naprostý soulad
s Evropskou sociální chartou a jejím 
protokolem a se základními úmluvami
MOP, neboť závazky z nich vyplývající 
byly porušeny ozdravnými rozpočtovými 
opatřeními a strukturálními reformami 
vyžadovanými trojkou;

20. vyzývá MOP a Radu Evropy, aby 
vypracovaly zprávy o možných nápravných 
opatřeních a pobídkách s cílem zlepšit 
sociální situaci v těchto zemích, přičemž 
by měla být zohledněna Evropská sociální
charta a její protokol a základní úmluvy
MOP, neboť závazky z nich vyplývající 
byly porušeny ozdravnými rozpočtovými 
opatřeními a strukturálními reformami 
vyžadovanými trojkou;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 20 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s vnitrostátními orgány poskytla 
dodatečnou pomoc zemím, které provádějí 
ekonomické ozdravné programy, s cílem 
zajistit, aby tyto země co nejlépe využily 
možností, které jim nabízí strukturální 
fondy EU, jak ku prospěchu veřejnosti 
zlepšit veřejnou správu a vzdělávání, 
zvýšit zaměstnanost, bojovat s chudobou, 
nezaměstnaností a sociálním vyloučením; 

Or. el

Pozměňovací návrh 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 20 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

20a. poukazuje na to, že zpráva MOP 
z listopadu 2013 nazvaná „Řešení krize 
zaměstnanosti v Portugalsku“ obhajuje 
strategii založenou na vytváření 
pracovních míst a produktivních 
investicích, udržování pracovních míst a 
podpoře nezaměstnaných osob a 
zranitelných skupin, kvalitnějších 
pracovních míst, sociální ochrany, vyšších 
mezd a znovuoživení a rozšiřování 
kolektivního vyjednávání a sociálního 
dialogu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 205
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 20 a (nový)



AM\1015492CS.doc 109/128 PE526.372v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

20a. vyzývá příslušné instituce EU, aby 
trvaly na tom, aby na vzdělávací služby 
byly přiděleny přiměřené finanční 
prostředky, a to zejména na služby 
zaměřené na děti se zvláštními potřebami 
a osoby se zdravotním postižením, a dále 
aby trvaly na obnovení zdrojů potřebných 
pro nezávislý život;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 20 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

20b. vyzývá Komisi, aby učinila opatření, 
jako je usnadnění přístupu k financování, 
na podporu malých a středních podniků, 
které jsou základem evropského 
hospodářství a rovněž hrají ústřední 
úlohu pro hospodářství jednotlivých 
dotčených členských států; vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby přezkoumala 
možnost zavedení tzv. doložky o růstu do 
ekonomických ozdravných programů, 
jelikož platební neschopnost, vysoké 
zdanění a přetrvávající recese v zemích, 
které ekonomické ozdravné programy 
provádějí, vážně oslabila podnikání, 
zejména v malých a středních podnicích, 
což vedlo k rušení nebo přemísťování 
podniků, a tím ke ztrátě mnoha 
pracovních míst;

Or. el

Pozměňovací návrh 207
Eleni Theocharous
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Návrh stanoviska
Bod 21

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

21. vyzývá EU, aby po posouzení poskytla 
podporu, včetně finančních zdrojů, bude-li 
to vhodné, pro obnovení norem sociální 
ochrany a boje proti chudobě a pro 
opětovné navázání sociálního dialogu 
prostřednictvím plánu sociální obnovy; 
vyzývá Komisi, ECB a Euroskupinu, aby 
postupně ukončily platnost zavedených 
mimořádných opatření;

21. vyzývá EU, aby po posouzení poskytla 
podporu, včetně finančních zdrojů, bude-li 
to vhodné, pro obnovení norem sociální 
ochrany a boje proti chudobě a pro 
opětovné navázání sociálního dialogu 
prostřednictvím plánu sociální obnovy; 
vyzývá Komisi, aby navrhla opatření a 
řešila závažné problémy, kterým čelí děti 
v Řecku, na Kypru i v jiných zemích, 
s cílem předejít zhoršení stávající situace 
a podpořit a chránit sociální soudržnost a 
práva dětí a studentů; vyzývá Komisi, 
ECB a Euroskupinu, aby postupně 
ukončily platnost zavedených 
mimořádných opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 21

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

21. vyzývá EU, aby po posouzení poskytla 
podporu, včetně finančních zdrojů, bude-li 
to vhodné, pro obnovení norem sociální 
ochrany a boje proti chudobě a pro 
opětovné navázání sociálního dialogu 
prostřednictvím plánu sociální obnovy;
vyzývá Komisi, ECB a Euroskupinu, aby
postupně ukončily platnost zavedených 
mimořádných opatření;

21. vyzývá EU, aby poskytla podporu pro 
obnovení a znovuzavedení norem sociální 
ochrany a boje proti chudobě a pro 
opětovné navázání sociálního dialogu 
prostřednictvím plánu sociální obnovy, 
který by byl zaměřen na ochranu zvýšené 
domácí produkce v těchto zemích, a to i 
prostřednictvím finanční podpory; vyzývá 
Komisi, ECB a Euroskupinu, aby zrušily
opatření trojky a politická opatření, která 
jsou založena na přístupu „ rozpočtové 
konsolidace“ (Evropský semestr, balíček 
dvou legislativních aktů, správa 
ekonomických záležitostí, rozpočtový 
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pakt);

Or. pt

Pozměňovací návrh 209
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 21

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

21. vyzývá EU, aby po posouzení poskytla 
podporu, včetně finančních zdrojů, bude-li 
to vhodné, pro obnovení norem sociální 
ochrany a boje proti chudobě a pro 
opětovné navázání sociálního dialogu 
prostřednictvím plánu sociální obnovy; 
vyzývá Komisi, ECB a Euroskupinu, aby 
postupně ukončily platnost zavedených 
mimořádných opatření;

21. vyzývá EU, aby po posouzení poskytla 
podporu s cílem oživit hospodářství 
dotčených zemí do té míry, aby byly 
schopny samy financovat obnovení norem 
sociální ochrany a boje proti chudobě a pro 
opětovné navázání sociálního dialogu 
prostřednictvím plánu sociální obnovy; 
vyzývá Komisi, ECB a Euroskupinu, aby 
postupně ukončily platnost zavedených 
mimořádných opatření, jakmile bude 
hospodářství země provádějící program 
stát na pevném základě;

Or. fi

Pozměňovací návrh 210
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 21

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

21. vyzývá EU, aby po posouzení poskytla 
podporu, včetně finančních zdrojů, bude-li 
to vhodné, pro obnovení norem sociální 
ochrany a boje proti chudobě a pro 
opětovné navázání sociálního dialogu 
prostřednictvím plánu sociální obnovy; 
vyzývá Komisi, ECB a Euroskupinu, aby 
postupně ukončily platnost zavedených 
mimořádných opatření;

21. vyzývá EU, aby po posouzení poskytla 
podporu, včetně finančních zdrojů, bude-li 
to vhodné, pro obnovení norem sociální 
ochrany a boje proti chudobě a pro 
opětovné navázání sociálního dialogu 
prostřednictvím plánu sociální obnovy, 
který bude zaměřen na zajištění hranice 
důstojnosti, pokud jde o dobré životní 
podmínky, v rámci důchodu a mezd, a 
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dále na vzestupnou sociální konvergenci a 
sociální pokrok; vyzývá Komisi, ECB a 
Euroskupinu, aby v zájmu dosažení těchto 
cílů postupně ukončily platnost 
zavedených mimořádných opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Bod 21

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

21. vyzývá EU, aby po posouzení poskytla 
podporu, včetně finančních zdrojů, bude-li 
to vhodné, pro obnovení norem sociální 
ochrany a boje proti chudobě a pro 
opětovné navázání sociálního dialogu 
prostřednictvím plánu sociální obnovy; 
vyzývá Komisi, ECB a Euroskupinu, aby 
postupně ukončily platnost zavedených 
mimořádných opatření;

21. vyzývá EU, aby po posouzení poskytla 
podporu, včetně finančních zdrojů, bude-li 
to vhodné, na vymýcení chudoby; vyzývá 
Komisi, ECB a Euroskupinu, aby co 
nejdříve postupně ukončily platnost 
zavedených mimořádných opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Marije Cornelissen, Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 21

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

21. vyzývá EU, aby po posouzení poskytla 
podporu, včetně finančních zdrojů, bude-li 
to vhodné, pro obnovení norem sociální 
ochrany a boje proti chudobě a pro 
opětovné navázání sociálního dialogu 
prostřednictvím plánu sociální obnovy; 
vyzývá Komisi, ECB a Euroskupinu, aby 

21. vyzývá EU, aby po posouzení poskytla 
podporu, včetně dostatečných finančních 
zdrojů převyšujících víceletý finanční 
rámec, pro obnovení norem sociální 
ochrany a boje proti chudobě a pro 
opětovné navázání sociálního dialogu 
prostřednictvím plánu sociální obnovy; 
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postupně ukončily platnost zavedených 
mimořádných opatření;

vyzývá Komisi, ECB a Euroskupinu, aby 
přezkoumaly a případně upravily 
zavedená mimořádná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 21 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
poté, co bude zajištěna udržitelnost 
veřejných finančních prostředků, zaměřily 
své úsilí na vytváření pracovních míst a 
věnovaly přitom obzvláštní pozornost 
mládeží a dlouhodobě nezaměstnaným;

Or. es

Pozměňovací návrh 214
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 22

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

22. vyzývá k dodržování výše uvedených 
právních závazků stanovených Smlouvami 
a Listinou základních práv, protože jejich 
nedodržování představuje porušení 
primárního práva EU;

22. vyzývá k dodržování výše uvedených 
právních závazků stanovených Smlouvami 
a Listinou základních práv, protože jejich 
nedodržování představuje porušení 
primárního práva EU; vyzývá agenturu pro 
základní práva, aby důkladně posoudila 
dopady těchto opatření na lidská práva a 
vydala doporučení v případě porušování 
charty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 215
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 22 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

22a. vyzývá ECB, Evropskou komisi a 
Euroskupinu, aby při hodnocení 
programů posuzovala cíle strategie 
„EVROPA 2020“ na stejné úrovni jako 
dosahování cílů fiskálního a 
hospodářského ozdravení;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 23

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

23. vyzývá EU, aby v budoucnosti 
takováto institucionální a finanční řešení 
nepoužívala a aby zavedla mechanismy, 
jež by orgánům EU umožnily dosáhnout 
sociálních cílů a politik stanovených 
Smlouvami, především co se týče 
individuálních a kolektivních práv osob 
vystavených největšímu riziku sociálního 
vyloučení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Bod 23
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

23. vyzývá EU, aby v budoucnosti
takováto institucionální a finanční řešení 
nepoužívala a aby zavedla mechanismy, 
jež by orgánům EU umožnily dosáhnout 
sociálních cílů a politik stanovených
Smlouvami, především co se týče 
individuálních a kolektivních práv osob 
vystavených největšímu riziku sociálního 
vyloučení;

23. vyzývá EU, aby takováto 
institucionální a finanční řešení co nejdříve 
přestala používat a aby zavedla 
mechanismy krizového řízení, jež by 
orgánům EU umožnily dosáhnout 
sociálních cílů a politik stanovených 
Smlouvami, především co se týče 
individuálních a kolektivních práv osob 
vystavených největšímu riziku sociálního 
vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 23

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

23. vyzývá EU, aby v budoucnosti 
takováto institucionální a finanční řešení
nepoužívala a aby zavedla mechanismy, 
jež by orgánům EU umožnily dosáhnout 
sociálních cílů a politik stanovených 
Smlouvami, především co se týče 
individuálních a kolektivních práv osob 
vystavených největšímu riziku sociálního 
vyloučení;

23. vyzývá EU, aby v budoucnosti úsporná 
opatření nepoužívala a aby zavedla 
mechanismy, jež by orgánům EU umožnily 
dosáhnout sociálních cílů a politik 
stanovených Smlouvami, především co se 
týče individuálních a kolektivních práv 
osob vystavených největšímu riziku 
sociálního vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 23
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

23. vyzývá EU, aby v budoucnosti 
takováto institucionální a finanční řešení 
nepoužívala a aby zavedla mechanismy, 
jež by orgánům EU umožnily dosáhnout 
sociálních cílů a politik stanovených 
Smlouvami, především co se týče 
individuálních a kolektivních práv osob 
vystavených největšímu riziku sociálního 
vyloučení;

23. vyzývá EU, aby převzala odpovědnost 
za provádění opatření, jež by členským 
státům EU umožnila dosáhnout sociálních 
cílů a politik stanovených Smlouvami, 
především co se týče individuálních a 
kolektivních práv osob vystavených 
největšímu riziku sociálního vyloučení;

Or. fi

Pozměňovací návrh 220
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 23

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

23. vyzývá EU, aby v budoucnosti 
takováto institucionální a finanční řešení
nepoužívala a aby zavedla mechanismy, 
jež by orgánům EU umožnily dosáhnout
sociálních cílů a politik stanovených 
Smlouvami, především co se týče 
individuálních a kolektivních práv osob 
vystavených největšímu riziku sociálního 
vyloučení;

23. vyzývá EU, aby v budoucnosti 
takováto institucionální a finanční
konstrukce nepoužívala a aby zavedla 
mechanismy, jež by orgány EU přiměly 
k tomu, aby dodržovaly a zaručily 
evropské sociální acquis, jak je stanoveno 
ve Smlouvách, v Listině základních práv,
sociálních směrnicích EU, dohodách 
evropských sociálních partnerů a v jiných 
závazných dokumentech na mezinárodní 
úrovni (úmluvách MOP, Listině 
základních práv Evropské unie a 
v Evropské úmluvě o lidských právech);
pro tyto účely navrhuje mimo jiné, aby 
byla vytvořena specializovaná komora 
Soudního dvora Evropské unie pro 
sociální otázky a byly přezkoumány 
postupy pro předkládání právních 
stížností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 221
Verónica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 23

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

23. vyzývá EU, aby v budoucnosti 
takováto institucionální a finanční řešení 
nepoužívala a aby zavedla mechanismy, 
jež by orgánům EU umožnily dosáhnout 
sociálních cílů a politik stanovených 
Smlouvami, především co se týče 
individuálních a kolektivních práv osob 
vystavených největšímu riziku sociálního 
vyloučení;

23. vyzývá EU, aby zavedla mechanismy, 
jež by orgánům EU umožnily dosáhnout 
sociálních cílů a politik stanovených 
Smlouvami, především co se týče 
individuálních a kolektivních práv osob 
vystavených největšímu riziku sociálního 
vyloučení;

Or. es

Pozměňovací návrh 222
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 24

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a Radu, aby sociálním 
nerovnováhám a jejich nápravě věnovaly
stejnou pozornost jako 
makroekonomickým nerovnováhám a aby
za tímto účelem postavily Radu pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele a její priority na 
roveň s Radou ve složení pro hospodářství 
a finance;

24. vyzývá Komisi a Radu, aby sociálním 
nerovnováhám věnovaly hlavní pozornost 
a aby je napravily;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 24
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a Radu, aby sociálním 
nerovnováhám a jejich nápravě věnovaly 
stejnou pozornost jako 
makroekonomickým nerovnováhám a aby 
za tímto účelem postavily Radu pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele a její priority na roveň 
s Radou ve složení pro hospodářství a 
finance;

24. vyzývá Komisi a Radu, aby sociálním 
nerovnováhám a jejich nápravě věnovaly 
stejnou pozornost jako 
makroekonomickým nerovnováhám a aby 
za tímto účelem postavily Radu pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele a její priority na roveň 
s Radou ve složení pro hospodářství a 
finance s cílem dostat veřejné finanční 
prostředky na udržitelnou úroveň a 
ukončit jejich zadlužování;

Or. fi

Pozměňovací návrh 224
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 24

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a Radu, aby sociálním 
nerovnováhám a jejich nápravě věnovaly 
stejnou pozornost jako 
makroekonomickým nerovnováhám a aby 
za tímto účelem postavily Radu pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele a její priority na roveň 
s Radou ve složení pro hospodářství a 
finance;

24. vyzývá Komisi a Radu, aby sociálním 
nerovnováhám a jejich nápravě věnovaly 
stejnou pozornost jako 
makroekonomickým nerovnováhám a aby 
za tímto účelem postavily Radu pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele a její priority na roveň 
s prioritami Rady ve složení pro 
hospodářství a finance a prioritami 
Euroskupiny a zajistily jejich plný soulad;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh stanoviska
Bod 24
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a Radu, aby sociálním 
nerovnováhám a jejich nápravě věnovaly 
stejnou pozornost jako 
makroekonomickým nerovnováhám a aby 
za tímto účelem postavily Radu pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele a její priority na 
roveň s Radou ve složení pro hospodářství 
a finance;

24. vyzývá Komisi a Radu, aby sociálním 
nerovnováhám a jejich nápravě věnovaly 
pozornost;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Eleni Theocharous

Návrh stanoviska
Bod 24 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi a Evropskou radu, aby 
přestaly marginalizovat úlohu Evropského 
parlamentu a navrhly politické i 
institucionální postupy a reformy, aby 
rozhodnutí o takových záležitostech 
nemohla být v budoucnu přijímána bez 
vyjádření Parlamentu a bez zohlednění 
jeho stanoviska;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 24 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24a. vyzývá k tomu, aby byla okamžitě 
ukončena politika úsporných opatření;
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Or. en

Pozměňovací návrh 228
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 24 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24a. doporučuje Komisi a členským 
státům, aby nepovažovaly výdaje na 
veřejné zdraví a vzdělávání za výdaje, 
které by měly být snižovány, ale jako 
politickou investici do budoucnosti země, 
která by měla být respektována a 
zvyšována s cílem přispět k hospodářské a 
sociální obnově;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Regina Bastos

Návrh stanoviska
Bod 24 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje v této souvislosti, že je 
třeba zavést citlivá úsporná opatření, 
jejichž cílem bude zajištění sociální 
spravedlnosti a která umožní dosažení 
rovnováhy mezi hospodářským růstem a 
zaměstnaností, provádění strukturálních 
reforem a rozpočtovou konsolidaci 
členských států přijímajících finanční 
pomoc a budou založena na hodnotách 
Evropské unie;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 230
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 24 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24a. vyzývá instituce EU, aby se na 
prvním místě zaměřily na vytváření 
pracovních míst a na podporu podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Marije Cornelissen, Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 24 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24a. je toho názoru, že pouze skutečně 
demokraticky odpovědné instituce by měly 
vést politické procesy formování a 
provádění ozdravných programů pro 
země, které se potýkají se závažnými 
finančními problémy; Komise by měla 
zastávat politickou vedoucí úlohu: vyzývá 
k tomu, aby úloha ECB a MMF byla 
omezena na technickou pomoc, dále žádá, 
aby MOP byla zapojena do poradních 
funkcí; požaduje zvýšení transparentnosti 
a polickou a sociální účast na vytváření a 
provádění ozdravných programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 24 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24b. doporučuje, aby jakmile nejtěžší 
období finanční krize pomine, instituce 
EU společně s členskými státy zavedly 
plán na obnovu pracovních míst, který 
měl být zaveden již před lety, jelikož to je 
jediná cesta k upevnění 
makroekonomických změn a vyrovnání 
nestability ve veřejném sektoru a také 
dluhu a schodku; k tomu je nutné, aby 
byla zavedena strategie pro zaměstnanost, 
která by zohlednila potřebu rychlé 
nápravy úvěrového systému, zejména pro 
malé a střední podniky, skutečnou 
politiku zaměstnanosti s účinnými 
politikami v oblasti trhu práce, kvalitní 
evropské služby pro zaměstnanost, 
politiku zvyšujících se mezd, záruku 
zaměstnání mladých lidí a programy pro 
domácnosti nezaměstnaných osob a 
konečně pečlivější finanční řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 24 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24b. považuje za nezbytně nutné, aby byly 
zavedeny zásadně odlišné socialistické 
politiky s cílem vyřešit sociální katastrofu 
způsobenou kapitalismem a krizí; 
zdůrazňuje proto, že by měl být zaveden 
skutečně progresivní systém zdanění, že 
bankovní sektor by měl být převeden do 
demokratického veřejného vlastnictví, aby 
mohl být řízen demokraticky plánovaným 
způsobem a aby přispíval k financování 
plánu rozsáhlých investic do veřejných 
činností a služeb s cílem vytvořit kvalitní 
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pracovní místa a služby pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 24 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24b. vyzývá Komisi a Radu, aby sociálním 
nerovnováhám a jejich nápravě věnovaly 
stejnou pozornost jako 
makroekonomickým nerovnováhám a aby 
za tímto účelem postavily Radu pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele a její priority na 
roveň s prioritami Rady ve složení pro 
hospodářství a finance a Euroskupiny a 
zajistily jejich plný soulad;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 24 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24c. vyzývá Komisi, aby předložila zprávu 
o pokroku v rámci strategie EU2020 a 
věnovala zvláštní pozornost 
nedostatečnému pokroku v zemích, které 
provádějí programy, a předložila návrhy, 
které by tyto země nasměrovala na
správnou cestu směrem k dosažení cílů 
strategie EU2020;  
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Or. en

Pozměňovací návrh 236
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 24 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24c. doporučuje, aby reformy pracovního 
trhu v budoucnu nebyly zaměřeny pouze 
na zlepšení jeho pružnosti, ale rovněž na 
jeho sekuritizaci zvýšením 
konkurenceschopnosti podniků, přičemž
je třeba vzít v potaz i jiné prvky jako 
náklady na energie, nekalou 
hospodářskou soutěž, sociální dumping, 
spravedlivý a účinný finanční systém, 
rozpočtové politiky ve prospěch růstu a 
zaměstnanosti a obecně veškeré prvky, 
které napomáhají skutečnému rozvoji 
hospodářství a podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 24 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24d. naléhavě žádá, aby byla učiněna 
opatření, aby se zabránilo zvyšování počtu 
lidí bez domova v zemích, které provádějí 
programy, a vyzývá Evropskou komisi, 
aby tyto kroky podpořila prostřednictvím 
analýzy politik a podpory osvědčených 
postupů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 238
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 24 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24d. vyzývá Komisi, aby před zavedením 
hlavních reforem v zemích provádějících 
programy provedla posouzení sociálních 
dopadů a zvážila vedlejší účinky těchto 
opatření, jako jsou chudoba, sociální 
vyloučení, míra kriminality a xenofobie;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 24 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24d. vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření 
struktury podobné Euroskupině, v níž by 
země eurozóny mohly koordinovat 
společné politiky v sociální sféře, jejichž 
cílem je poskytování praktických odpovědí 
na sociální problémy; zastává názor, že 
vytvoření „sociální euroskupiny“ by 
mohlo přispět ke zvýšení zájmu o sociální 
otázky a podpořit spravedlivější 
hospodářství, které je ve větší míře 
založeno na solidaritě a začlenění;

Or. pt

Pozměňovací návrh 240
Marije Cornelissen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 24 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24e. je toho názoru, že břemeno úprav by 
neměly nést pouze země, které provádějí 
programy, tedy členské státy, které v 
současnosti mají problémy se schodky 
běžných účtů, ale že by k vyrovnání 
hospodářství eurozóny měly rovněž 
přispívat členské státy s přebytky běžných 
účtů; vyzývá Komisi, aby za tímto účelem 
vydala doporučení k makroekonomickým 
politikám zemí, které se programů 
neúčastní;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 24 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24e. žádá EU, aby zavedla program pro 
boj s nezaměstnaností mládeže, který by 
byl financován z výnosů z daně 
z finančních transakcí a ze 40 % 
finančních prostředků Společenství, které 
nejsou v současném finančním rámci 
Společenství využity;

Or. pt

Pozměňovací návrh 242
Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 24 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24e. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
opatření týkající se zdraví v ozdravných 
programech konzultovaly s občanskou 
společností a profesními orgány a využily 
Výboru pro sociální ochranu, aby bylo 
zajištěno, že reformy zvýší účinnost 
systémů a zdrojů, aniž by ohrozily 
zranitelné skupiny a nejdůležitější sociální 
ochranu, včetně nákupu a užívání léků, 
nejzákladnějších potřeb a zohlednění 
pracovníků ve zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Edite Estrela

Návrh stanoviska
Bod 24 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24f. vyzývá EU, aby stanovila hranici míry 
nezaměstnanosti do roku 2020 na úrovni 
11 % a aby tuto hranici zahrnula do 
rozpočtového paktu a zároveň vytvořila 
vhodné podmínky, aby se systémy sociální 
podpory a platby dávek v nezaměstnanosti 
v členských státech, které překračují tuto 
hranici, vzájemně doplňovaly;

Or. pt

Pozměňovací návrh 244
Marije Cornelissen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 24 f (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

24f. bere na vědomí, že podle článku 19 
nařízení (EU) č. 472/2013 Komise 
vypracuje zprávu o provádění tohoto 
nařízení a předloží ji Parlamentu do 
1. ledna 2014; vyzývá Komisi, aby tuto 
zprávu neprodleně předložila a uvedla v ní 
důsledky tohoto nařízení pro zavedené 
ekonomické ozdravné programy; 

Or. en


