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Pozměňovací návrh 1
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že zvýšení 
nezaměstnanosti a rostoucí zadluženost 
způsobené hospodářskou krizí jsou 
v rozporu s cílem zajistit udržitelný stav 
veřejných financí; bere na vědomí, že 
členské státy musí provést finanční 
konsolidaci, nicméně zdůrazňuje nutnost 
stanovení vhodného načasování a způsobů 
provádění a poukazuje na to, že nevhodné 
škrty ve veřejných investicích, výzkumu 
a vzdělávání mohou ohrozit perspektivu 
růstu;

1. upozorňuje na to, že zvýšení 
nezaměstnanosti a rostoucí zadluženost 
způsobené hospodářskou krizí jsou 
v rozporu s cílem zajistit udržitelný stav 
veřejných financí; bere na vědomí, že 
členské státy musí provést finanční 
konsolidaci a zlepšit likviditu veřejných 
financí, aby snížily náklady zadlužení, 
nicméně zdůrazňuje nutnost stanovení 
vhodného načasování a způsobů 
provádění; zdůrazňuje prioritu 
dlouhodobých investic do vzdělávání,  
výzkumu a vývoje a investic zacílených na 
vytváření potenciálu růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že zvýšení 
nezaměstnanosti a rostoucí zadluženost 
způsobené hospodářskou krizí jsou 
v rozporu s cílem zajistit udržitelný stav 
veřejných financí; bere na vědomí, že 
členské státy musí provést finanční 
konsolidaci, nicméně zdůrazňuje nutnost 
stanovení vhodného načasování a způsobů 
provádění a poukazuje na to, že nevhodné 
škrty ve veřejných investicích, výzkumu 
a vzdělávání mohou ohrozit perspektivu 
růstu;

1. upozorňuje na to, že zvýšení 
nezaměstnanosti a rostoucí zadluženost 
způsobené hospodářskou krizí jsou 
v rozporu s cílem zajistit udržitelný stav 
veřejných financí; bere na vědomí, že 
členské státy musí provést finanční 
konsolidaci, nicméně zdůrazňuje nutnost 
stanovení vhodného načasování a způsobů 
provádění a poukazuje na to, že nevhodné 
škrty ve veřejných investicích, výzkumu 
a vzdělávání mohou ohrozit perspektivu 
růstu; proto musí být budoucí investice do
oblasti vzdělání a výzkumu dále 
podporovány a případně posilovány;
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Or. de

Pozměňovací návrh 3
Sylvana Rapti

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že zvýšení 
nezaměstnanosti a rostoucí zadluženost 
způsobené hospodářskou krizí jsou 
v rozporu s cílem zajistit udržitelný stav 
veřejných financí; bere na vědomí, že 
členské státy musí provést finanční 
konsolidaci, nicméně zdůrazňuje nutnost 
stanovení vhodného načasování a způsobů 
provádění a poukazuje na to, že nevhodné 
škrty ve veřejných investicích, výzkumu 
a vzdělávání mohou ohrozit perspektivu 
růstu·

1. upozorňuje na to, že zvýšení 
nezaměstnanosti a rostoucí zadluženost 
způsobené hospodářskou krizí jsou 
v rozporu s cílem zajistit udržitelný stav 
veřejných financí; bere na vědomí, že 
členské státy musí provést finanční 
konsolidaci, nicméně zdůrazňuje nutnost 
stanovení vhodného načasování a způsobů 
provádění, bere v úvahu zvláštní 
podmínky jednotlivých členských zemí a 
poukazuje na to , že nevhodné škrty ve 
veřejných investicích, výzkumu 
a vzdělávání mohou ohrozit perspektivu 
růstu;

Or. el

Pozměňovací návrh 4
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že zvýšení 
nezaměstnanosti a rostoucí zadluženost 
způsobené hospodářskou krizí jsou 
v rozporu s cílem zajistit udržitelný stav 
veřejných financí; bere na vědomí, že 
členské státy musí provést finanční 
konsolidaci, nicméně zdůrazňuje nutnost 

1. upozorňuje na to, že zvýšení 
nezaměstnanosti a rostoucí zadluženost 
stejně jako snížení růstu způsobené 
hospodářskou krizí jsou v rozporu s cílem 
zajistit udržitelný stav veřejných financí; 
bere na vědomí, že členské státy musí 
provést finanční konsolidaci, nicméně 
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stanovení vhodného načasování a způsobů 
provádění a poukazuje na to, že nevhodné 
škrty ve veřejných investicích, výzkumu 
a vzdělávání mohou ohrozit perspektivu 
růstu;

zdůrazňuje nutnost stanovení vhodného 
načasování a způsobů provádění 
a poukazuje na to, že nevhodné škrty ve 
veřejných investicích, výzkumu 
a vzdělávání mohou ohrozit perspektivu 
růstu, zaměstnanosti a sociálního 
začlenění; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že současné oživení je 
stále křehké a ve většině členských států 
dál roste nezaměstnanost, která postihuje 
obzvlášť tvrdě především mladé lidi; je 
pevně přesvědčen, že není možné oznámit 
konec hospodářské krize, dokud výrazně a 
trvale nepoklesne nezaměstnanost, a 
upozorňuje, že evropské sociální státy 
prokázaly svůj význam při zajišťování 
stability a podpory oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. Trvá na zrušení Paktu o stabilitě a 
růstu a jeho nahrazení paktem o 
zaměstnanosti a růstu, který by podpořil 
veřejné investice, zlepšil efektivitu a 
definoval zvláštní hospodářská, sociální a 
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environmentální kritéria přizpůsobená 
konkrétním potřebám jednotlivých 
členských států zejména s cílem omezit 
nezaměstnanost a chudobu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 7
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. Trvá na potřebě odmítnout 
monetaristickou politiku ECB a 
neoliberální Lisabonskou strategii a 
upřednostnit řešení problému 
nezaměstnanosti a chudoby s cílem 
podpořit výrobu a vytváření pracovních 
míst s právy, zajistit hospodářskou a 
sociální soudržnost, přijmout opatření 
rozpočtové podpory pro země 
v nejsložitější situaci, a to dřívějším 
poskytnutím finančních prostředků bez 
nutnosti národních příspěvků;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Podtitul před bodem 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Sociální rozměr strategie řešení krize a 
její dopad na zaměstnanost

Or. it
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Pozměňovací návrh 9
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. považuje za nutné provést patřičné 
hodnocení sociálního dopadu krize a jejího 
dopadu na zaměstnanost a vypracovat 
strategii pro její řešení na evropské 
úrovni, založenou na podpoře 
zaměstnanosti, vzdělávání, investicích, 
oživení průmyslu a rozvoji 
konkurenceschopného ekologického 
hospodářství; domnívá se, že tyto cíle musí 
být základem Strategie EU 2020;

2. považuje za nutné provést patřičné 
hodnocení sociálního dopadu krize a jejího 
dopadu na zaměstnanost a vypracovat 
strategii založenou na podpoře 
zaměstnanosti s právy, na uznání pro ty, 
kteří pracují, na podpoře vzdělávání a 
investic, oživení průmyslu a dalších 
výrobních sektorů a rozvoje veřejných 
služeb dostupných všem; domnívá se, že 
tyto cíle musí být základem Strategie EU 
2020;

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. považuje za nutné provést patřičné 
hodnocení sociálního dopadu krize a jejího 
dopadu na zaměstnanost a vypracovat 
strategii pro její řešení na evropské úrovni, 
založenou na podpoře zaměstnanosti, 
vzdělávání, investicích, oživení průmyslu 
a rozvoji konkurenceschopného 
ekologického hospodářství; domnívá se, že 
tyto cíle musí být základem Strategie EU 
2020;

2. považuje za nutné provést patřičné 
hodnocení sociálního dopadu krize a jejího 
dopadu na zaměstnanost a vypracovat 
strategii pro její řešení na evropské úrovni, 
založenou na podpoře zaměstnanosti, 
vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací, 
produktivních investicích, oživení 
průmyslu a zvýšení konkurenceschopnosti 
a produktivity podniků, zejména malých a 
středních podniků a rozvoji 
konkurenceschopného ekologického 
hospodářství; domnívá se, že tyto cíle musí 
být základem Strategie EU 2020;

Or. es
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Pozměňovací návrh 11
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. považuje za nutné provést patřičné 
hodnocení sociálního dopadu krize a jejího 
dopadu na zaměstnanost a vypracovat 
strategii pro její řešení na evropské úrovni, 
založenou na podpoře zaměstnanosti, 
vzdělávání, investicích, oživení průmyslu 
a rozvoji konkurenceschopného 
ekologického hospodářství; domnívá se, že 
tyto cíle musí být základem Strategie EU 
2020; 

2. považuje za nutné provést patřičné 
hodnocení sociálního dopadu krize a jejího 
dopadu na zaměstnanost a vypracovat 
strategii pro její řešení na evropské úrovni, 
založenou na podpoře zaměstnanosti, 
vzdělávání, investicích, které v budoucnu 
povedou k čilé hospodářské činnosti a k
rozvoji konkurenceschopného 
hospodářství; domnívá se, že tyto cíle musí 
být základem Strategie EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. považuje za nutné provést patřičné 
hodnocení sociálního dopadu krize a jejího 
dopadu na zaměstnanost a vypracovat 
strategii pro její řešení na evropské úrovni, 
založenou na podpoře zaměstnanosti, 
vzdělávání, investicích, oživení průmyslu
a rozvoji konkurenceschopného 
ekologického hospodářství; domnívá se, že 
tyto cíle musí být základem Strategie EU 
2020;

2. považuje za nutné provést patřičné 
hodnocení sociálního dopadu krize a jejího 
dopadu na zaměstnanost a vypracovat 
strategii pro její řešení na evropské úrovni, 
založenou na podpoře zaměstnanosti, 
vzdělávání, investicích, průmyslové 
přeměně a rozvoji konkurenceschopného 
ekologického hospodářství; domnívá se, že 
tyto cíle musí být základem Strategie EU 
2020;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 13
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že strategie 
hospodářského oživení nesmí být příčinou
žádné strukturální nerovnováhy ani 
výrazných nerovností v příjmech,
a domnívá se, že finanční a daňová 
opatření členských států musí zachovat 
platy, důchody a kupní sílu rodin;

3. zastává názor, že strategie 
hospodářského oživení musí zavést 
nezbytné reformy pro překonání
strukturální nerovnováhy, která zatěžuje 
produktivitu a konkurenceschopnost 
ekonomiky, a domnívá se, že finanční 
a daňová opatření členských států nesmí
ohrozit udržitelnost veřejných financí a 
kapacitu členských států poskytovat 
v budoucnosti nezbytné veřejné služby; 
zdůrazňuje potřebu obnovit co nejdříve 
rozpočtovou kázeň, kterou vyžaduje Pakt 
stability a růstu v zájmu zajištění 
udržitelného růstu a v zájmu vytváření 
pracovních míst; požaduje plnění závazků 
přijatých členskými státy v programech 
stability a v konvergenčních programech;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že strategie 
hospodářského oživení nesmí být příčinou 
žádné strukturální nerovnováhy ani 
výrazných nerovností v příjmech, 
a domnívá se, že finanční a daňová 
opatření členských států musí zachovat 
platy, důchody a kupní sílu rodin;

3. zastává názor, že strategie 
hospodářského oživení nesmí být příčinou 
žádné strukturální nerovnováhy ani 
výrazných nerovností v příjmech, 
a domnívá se, že finanční a daňová 
opatření členských států musí zachovat 
platy, důchody, podporu v 
nezaměstnanosti a kupní sílu rodin;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že strategie 
hospodářského oživení nesmí být příčinou 
žádné strukturální nerovnováhy ani 
výrazných nerovností v příjmech, 
a domnívá se, že finanční a daňová 
opatření členských států musí zachovat 
platy, důchody a kupní sílu rodin;

3. zastává názor, že strategie 
hospodářského oživení nesmí být příčinou 
žádné strukturální nerovnováhy ani 
výrazných nerovností v příjmech, 
a domnívá se, že finanční a daňová 
opatření členských států musí zachovat 
platy, důchody a kupní sílu domácností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že stárnutí populace, které 
se očekává v příštích desetiletích, 
znamená pro země EU bezprecedentní 
výzvu; protikrizová opatření by proto 
v zásadě neměla mít dlouhodobé dopady 
na veřejné finance a neměla by zatěžovat 
budoucí generace splácením současných 
dluhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo 
hospodářské oživení spojeno s politikami 
potírajícími strukturální nezaměstnanost, 
zejména nezaměstnanost mladých lidí 
a žen, jejichž cílem je rozšířit množství 
kvalitních pracovních míst, a zvýšit tak 
produktivitu práce a výnosnost investic;

4. zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo 
hospodářské oživení spojeno s politikami 
potírajícími strukturální nezaměstnanost, 
zejména nezaměstnanost mladých lidí 
a žen, jejichž cílem je rozšířit množství 
kvalitních pracovních míst, a zvýšit tak 
produktivitu práce a výnosnost investic; 
v tomto ohledu považuje za důležité 
politiky zlepšující kvalitu lidského 
kapitálu jako je politika vzdělávání nebo 
politiky zdravotní péče zaměřené na rozvoj 
produktivnější a déle profesně aktivní 
pracovní síly a politiky zaměřené na 
prodloužení doby výkonu povolání;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo 
hospodářské oživení spojeno s politikami 
potírajícími strukturální nezaměstnanost, 
zejména nezaměstnanost mladých lidí 
a žen, jejichž cílem je rozšířit množství 
kvalitních pracovních míst, a zvýšit tak 
produktivitu práce a výnosnost investic;

4. zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo 
hospodářské oživení spojeno s politikami 
potírajícími strukturální nezaměstnanost, 
zejména nezaměstnanost mladých lidí 
a žen, jejichž cílem je rozšířit množství 
kvalitních pracovních míst, a zvýšit tak 
produktivitu práce a výnosnost investic; 
žádá členské státy a Evropskou komisi, 
aby posílily politiky a opatření v oblasti 
zaměstnanosti a trhu práce tak, že se 
stanou základem Strategie EU 2020;

Or. it
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Pozměňovací návrh 19
Elizabeth Lynne

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo 
hospodářské oživení spojeno s politikami 
potírajícími strukturální nezaměstnanost, 
zejména nezaměstnanost mladých lidí 
a žen, jejichž cílem je rozšířit množství 
kvalitních pracovních míst, a zvýšit tak 
produktivitu práce a výnosnost investic;

4. zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo 
hospodářské oživení spojeno s politikami 
potírajícími strukturální nezaměstnanost, 
zejména nezaměstnanost mezi mladými 
lidmi, staršími lidmi, zdravotně 
postiženými lidmi a ženami, jejichž cílem 
je rozšířit množství kvalitních pracovních 
míst, a zvýšit tak produktivitu práce 
a výnosnost investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo 
hospodářské oživení spojeno s politikami 
potírajícími strukturální nezaměstnanost, 
zejména nezaměstnanost mladých lidí 
a žen, jejichž cílem je rozšířit množství 
kvalitních pracovních míst, a zvýšit tak 
produktivitu práce a výnosnost investic;

4.zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo 
hospodářské oživení spojeno s politikami 
potírajícími strukturální nezaměstnanost, 
zejména nezaměstnanost mladých lidí, žen 
a seniorů, jejichž cílem je rozšířit množství 
kvalitních pracovních míst, a zvýšit tak 
produktivitu práce a výnosnost investic;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje nezbytnost doplnit politiky 
zaměřené na zaměstnanost společným 
přístupem v oblasti platových politik, 
zejména v eurozóně, který by stanovil 
zvyšování platů v souladu se skutečnou 
inflací a produktivitou a na evropské 
úrovni by využíval potenciál daňových a 
platových politik vzhledem ke zvyšování 
poptávky a hospodářského růstu a 
vzhledem k řádnému fungování vnitřního 
trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Podtitul před bodem 5 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Dopad demografických změn a strategie v 
oblasti zaměstnanost

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že udržitelnost veřejných 
financí závisí do značné míry na 
schopnosti zvýšit míru zaměstnanosti 
a uplatňovat vhodné politiky v oblasti 
přistěhovalectví, v jejichž rámci by došlo 
k integraci pracovního trhu a ustanovení 
plného občanství a bylo by možné
reagovat na demografické a rozpočtové 

5. zastává názor, že udržitelnost veřejných 
financí závisí do značné míry na 
schopnosti zvýšit míru zaměstnanosti  a 
reagovat na demografické a rozpočtové 
výzvy, zejména pokud jde o udržitelnost 
důchodových systémů; současný evropský 
lidský kapitál lze ve střednědobém 
horizontu podpořit vhodnými migračními 
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výzvy, zejména pokud jde o udržitelnost 
důchodových systémů;

politikami, které povedou k integraci 
přistěhovalců na trh práce a k získání 
občanství;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že udržitelnost veřejných 
financí závisí do značné míry na 
schopnosti zvýšit míru zaměstnanosti 
a uplatňovat vhodné politiky v oblasti 
přistěhovalectví, v jejichž rámci by došlo 
k integraci pracovního trhu a ustanovení 
plného občanství a bylo by možné reagovat 
na demografické a rozpočtové výzvy, 
zejména pokud jde o udržitelnost 
důchodových systémů;

5. zastává názor, že udržitelnost veřejných 
financí závisí do značné míry na 
schopnosti zvýšit míru zaměstnanosti při 
spravedlivé a dostatečně odměně
a uplatňovat vhodné politiky v oblasti 
přistěhovalectví, v jejichž rámci by došlo 
k integraci pracovního trhu a ustanovení 
plného občanství a bylo by možné reagovat 
na demografické a rozpočtové výzvy, 
zejména pokud jde o udržitelnost 
důchodových systémů;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že vyšší úroveň 
zaměstnanosti je pro to, aby EU zvládla 
stárnutí obyvatelstva, naprosto zásadní a 
vyzdvihuje, že vysoká účast na trhu práce 
je nezbytným předpokladem 
hospodářského růstu, začlenění do 
společnosti a udržitelného a 



AM\807670CS.doc 15/22 PE439.303v02-00

CS

konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je toho názoru, že Strategie 2020 se musí 
konkretizovat ve formě úmluvy 
o hospodářské a sociální politice a politice 
v oblasti zaměstnanosti, která bude 
založena na pokynech, ukazatelích 
a srovnávacích kritériích – které budou 
měřitelné na vnitrostátní i evropské 
úrovni a které budou doprovázeny 
mechanismy odměňování těch, kdo plní 
cíle, a mechanismy nápravy pro případy, 
kdy tyto cíle dodržovány nejsou – a na 
zásadách flexikurity a sociálním dialogu;

6. je toho názoru, že Strategie 2020 musí 
mít za cíl zlepšit životní podmínky 
pracujících a obyvatelstva, zajistit 
spravedlivé přidělování zdrojů, podpořit 
hospodářskou činnost, vytvořit pracovní 
místa s právy, posílit roli státu 
v hospodářství, podnítit poptávku, 
stimulovat podporu pro velmi malé, malé 
a střední podniky a posílit veřejné 
investice s ohledem na potřeby a specifika 
jednotlivých členských států;

Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je toho názoru, že Strategie 2020 se musí 
konkretizovat ve formě úmluvy 
o hospodářské a sociální politice a politice 
v oblasti zaměstnanosti, která bude
založena na pokynech, ukazatelích 
a srovnávacích kritériích – které budou 
měřitelné na vnitrostátní i evropské úrovni 
a které budou doprovázeny mechanismy 

6. je toho názoru, že Strategie 2020 se musí 
konkretizovat ve formě úmluvy 
o hospodářské a sociální politice a politice 
v oblasti zaměstnanosti zacílené na 
udržitelnou konkurenceschopnost 
evropského hospodářství a zaměřené na 
uplatnění všech na trhu práce, což je 
nejlepší ochrana občanů proti sociálnímu 
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odměňování těch, kdo plní cíle, 
a mechanismy nápravy pro případy, kdy 
tyto cíle dodržovány nejsou – a na 
zásadách flexikurity a sociálním dialogu;

vyloučení; zdůrazňuje, že všechny politiky 
by se měly vzájemně podporovat, aby se 
dosáhlo pozitivní součinnosti; strategie 
musí být založena na pokynech a pokud 
možno na ukazatelích a srovnávacích 
kritériích, které budou měřitelné a 
porovnatelné na vnitrostátní i evropské 
úrovni, jež budou doprovázeny 
mechanismy odměňování těch, kdo plní 
cíle, a mechanismy nápravy pro případy, 
kdy tyto cíle dodržovány nejsou, a které 
budou dodržovat zásady flexikurity 
a metodu sociálního dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je toho názoru, že Strategie 2020 se musí 
konkretizovat ve formě úmluvy 
o hospodářské a sociální politice a politice 
v oblasti zaměstnanosti, která bude 
založena na pokynech, ukazatelích 
a srovnávacích kritériích – které budou 
měřitelné na vnitrostátní i evropské úrovni 
a které budou doprovázeny mechanismy 
odměňování těch, kdo plní cíle, 
a mechanismy nápravy pro případy, kdy 
tyto cíle dodržovány nejsou – a na 
zásadách flexikurity a sociálním dialogu;

6. je toho názoru, že Strategie 2020 se musí 
konkretizovat ve formě úmluvy 
o hospodářské a sociální politice a politice 
v oblasti zaměstnanosti, která bude 
založena na pokynech, ukazatelích 
a srovnávacích kritériích – které budou 
měřitelné na vnitrostátní i evropské úrovni 
a které budou doprovázeny mechanismy 
odměňování těch, kdo plní cíle, 
a mechanismy nápravy pro případy, kdy 
tyto cíle dodržovány nejsou – a na 
zásadách flexikurity a sociálním dialogu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 29
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Podtitul před bodem 7 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Udržitelnost systémů sociální ochrany

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že veřejné finance 
koordinované na evropské úrovni a určené 
na podporu udržitelného růstu, vytváření 
kvalitních pracovních míst, zachování 
inkluzívního sociálního systému 
a přerozdělování zdrojů jsou nutnou reakcí 
na důsledky finanční, hospodářské 
a sociální krize a na výzvy spojené 
s demografickými změnami a globalizací; 

7. domnívá se, že veřejné finance 
koordinované na evropské úrovni a určené 
na podporu udržitelného růstu, vytváření 
kvalitních pracovních míst a přijetí 
reforem nezbytných pro zaručení 
životaschopnosti systémů sociální ochrany
jsou nutnou reakcí na důsledky finanční, 
hospodářské a sociální krize a na výzvy 
spojené s demografickými změnami 
a globalizací; 

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že veřejné finance 
koordinované na evropské úrovni a určené 
na podporu udržitelného růstu, vytváření 
kvalitních pracovních míst, zachování 
inkluzívního sociálního systému 

7. domnívá se, že veřejné finance 
koordinované na evropské úrovni a určené
na podporu udržitelného růstu, vytváření 
kvalitních pracovních míst, zachování 
inkluzívního sociálního systému 
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a přerozdělování zdrojů jsou nutnou reakcí 
na důsledky finanční, hospodářské 
a sociální krize a na výzvy spojené 
s demografickými změnami a globalizací;

a solidarity všech generací jsou nutnou 
reakcí na důsledky finanční, hospodářské 
a sociální krize a na výzvy spojené 
s demografickými změnami a globalizací; 

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Elizabeth Lynne

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že veřejné finance
koordinované na evropské úrovni 
a určené na podporu udržitelného růstu, 
vytváření kvalitních pracovních míst, 
zachování inkluzívního sociálního systému 
a přerozdělování zdrojů jsou nutnou 
reakcí na důsledky finanční, hospodářské 
a sociální krize a na výzvy spojené 
s demografickými změnami a globalizací;

7. domnívá se, že lepší koordinace politik 
veřejných financí členských států 
určených na podporu udržitelného růstu, 
vytváření kvalitních pracovních míst, 
zachování inkluzívního sociálního systému 
a přerozdělování zdrojů, by měla být 
součástí nutné reakce na důsledky 
finanční, hospodářské a sociální krize a na 
výzvy spojené s demografickými změnami 
a globalizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že veřejné finance 
koordinované na evropské úrovni a určené 
na podporu udržitelného růstu, vytváření 
kvalitních pracovních míst, zachování 
inkluzívního sociálního systému 
a přerozdělování zdrojů jsou nutnou reakcí 
na důsledky finanční, hospodářské 
a sociální krize a na výzvy spojené 

7. domnívá se, že veřejné finance 
koordinované na evropské úrovni a určené 
na podporu udržitelného růstu, vytváření 
kvalitních pracovních míst, zachování 
inkluzívního sociálního systému 
a přerozdělování zdrojů jsou jednou z 
nutných reakcí na důsledky finanční, 
hospodářské a sociální krize a na výzvy 
spojené s demografickými změnami 
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s demografickými změnami a globalizací; a globalizací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že dlouhodobá 
vyrovnanost povinných penzijních 
programů závisí nejen na demografickém 
vývoji, ale i na produktivitě aktiv, která 
ovlivňují případnou míru růstu, a na 
podílu HDP vyčleněném na financování 
uvedených programů;

Or. it

Pozměňovací návrh 35
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam vznikající zelené 
knihy o reformě důchodových systémů 
a pokládá za nezbytné vypracovat takový 
systém sociálního zabezpečení, který bude 
spolehlivý a udržitelný, bude se zakládat 
na dvou pilířích, veřejném a integračním, 
a který je třeba podpořit jak smluvně, tak 
prostřednictvím daňových zvýhodnění;

8. Vyzývá členské státy k přezkoumání a 
snížení věku odchodu do důchodu jako 
způsobu podpory zaměstnanosti, zejména 
zaměstnanosti mladých lidí, a snížení 
nezaměstnanosti.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 36
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam vznikající zelené 
knihy o reformě důchodových systémů 
a pokládá za nezbytné vypracovat takový 
systém sociálního zabezpečení, který bude
spolehlivý a udržitelný, bude se zakládat 
na dvou pilířích, veřejném a integračním, 
a který je třeba podpořit jak smluvně, tak
prostřednictvím daňových zvýhodnění;

8. zdůrazňuje význam vznikající zelené 
knihy o reformě důchodových systémů 
a pokládá za nezbytné vypracovat takové 
důchodové systémy, které budou
udržitelné, spolehlivé, správně 
diverzifikované, s různými zdroji 
financování, jež se budou opírat o trhy 
práce  a finanční trhy, jakož i o podnikové 
programy pojištění, a které budou 
využívat veřejné integrační 
zaměstnanecké i individuální plány. Tyto 
systémy je potřeba podpořit smluvně i
prostřednictvím daňových zvýhodnění; 
proto uznává význam penzijní gramotnosti 
mezi občany EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Danuta Jazłowiecka, Csaba Őry

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že dlouhodobé implicitní 
penzijní závazky jsou jedny z největších 
částí celkových veřejných dluhů a že by 
členské státy měly pravidelně zveřejňovat 
informace o svých implicitních penzijních 
závazcích podle následující obecně 
schválené metodologie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že současná nutnost 
zajistit udržitelný stav veřejných financí 
a vhodné systémy sociální ochrany 
a začlenění vyžaduje zvýšení kvality 
a účinnosti správy a veřejných výdajů 
a rovnoměrnější rozložení daňové zátěže 
doprovázené sice postupným, ovšem 
výrazným snižováním daňového zatížení 
práce, a to s cílem omezit chudobu 
a zajistit sociální soudržnost, která je 
hlavním faktorem konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti evropského hospodářského 
a sociálního modelu.

9. je toho názoru, že současná nutnost 
zajistit udržitelný stav veřejných financí 
a vhodné systémy sociální ochrany 
a začlenění vyžaduje zvýšení kvality 
a účinnosti správy a veřejných výdajů 
a rovnoměrnější rozložení daňové zátěže, 
konkrétně prostřednictvím zdanění 
operací ve finančním sektoru a zrušení 
daňových rájů, a to s cílem omezit 
chudobu a zajistit sociální soudržnost.

Or. pt

Pozměňovací návrh 39
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že současná nutnost 
zajistit udržitelný stav veřejných financí 
a vhodné systémy sociální ochrany 
a začlenění vyžaduje zvýšení kvality 
a účinnosti správy a veřejných výdajů 
a rovnoměrnější rozložení daňové zátěže 
doprovázené sice postupným, ovšem 
výrazným snižováním daňového zatížení 
práce, a to s cílem omezit chudobu 
a zajistit sociální soudržnost, která je 
hlavním faktorem konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti evropského hospodářského 
a sociálního modelu.

9. je toho názoru, že současná nutnost 
zajistit udržitelný stav veřejných financí 
a vhodné systémy sociální ochrany 
a začlenění vyžaduje zvýšení kvality 
a účinnosti správy a veřejných výdajů 
a rovnoměrnější rozložení daňové zátěže 
doprovázené sice postupným, ovšem 
výrazným snižováním daňového zatížení 
práce a malých a středních podniků, a to 
s cílem omezit chudobu, zajistit sociální 
soudržnost a podporovat růst a 
produktivitu ekonomiky, která je hlavním 
faktorem konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti evropského hospodářského 
a sociálního modelu.
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Or. es

Pozměňovací návrh 40
Elizabeth Lynne

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že současná nutnost 
zajistit udržitelný stav veřejných financí 
a vhodné systémy sociální ochrany 
a začlenění vyžaduje zvýšení kvality 
a účinnosti správy a veřejných výdajů 
a rovnoměrnější rozložení daňové zátěže 
doprovázené sice postupným, ovšem 
výrazným snižováním daňového zatížení 
práce, a to s cílem omezit chudobu 
a zajistit sociální soudržnost, která je 
hlavním faktorem konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti evropského hospodářského 
a sociálního modelu.

9. je toho názoru, že současná nutnost 
zajistit udržitelný stav veřejných financí 
a vhodné systémy sociální ochrany 
a začlenění vyžaduje zvýšení kvality 
a účinnosti správy a veřejných výdajů 
a členské státy by měly být povzbuzovány, 
aby zvážily opatření k zajištění 
rovnoměrnějšího rozložení daňové zátěže 
doprovázené sice postupným, ovšem 
výrazným snižováním daňového zatížení 
práce, což by mohlo pomoci omezit 
chudobu a zajistit sociální soudržnost, 
která je hlavním faktorem 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
evropského hospodářského a sociálního 
modelu.
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