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Pozměňovací návrh 1
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh Komise na 
rozhodnutí Rady o hlavních směrech 
politik zaměstnanosti členských států, část 
II integrovaných hlavních směrů strategie 
Evropa 2020 (KOM (2010) 0193),

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na iniciativy Komise v oblasti 
předvídání a řízení změn
a restrukturalizace, jako je soubor 
nástrojů pro restrukturalizaci a kontrolní 
seznam procesů restrukturalizace,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Sari Essayah

Návrh usnesení
Právní východisko 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu organizace 
Greenpeace a Evropské rady pro 
obnovitelnou energii (EREC) z roku 2009 
nazvanou „Práce ve prospěch klimatu: 

vypouští se
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obnovitelná energie a revoluce zelených 
pracovních míst“,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Sari Essayah

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek „Hospodářské 
důsledky podpory technologií 
obnovitelných zdrojů energie, německé 
zkušenosti“ uvedený v Ruhr Economic 
Papers č. 156,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Sari Essayah

Návrh usnesení
Právní východisko 18 b (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na publikaci CEPOS „Větrná 
energie, případ Dánska“,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Sari Essayah

Návrh usnesení
Právní východisko 18 c (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na publikaci Universidad Rey 
Juan Carlos „Studie vlivu veřejné 
podpory obnovitelných zdrojů energie na 
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zaměstnanost“,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Právní východisko 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise nazvané 
„Předvídání a zohledňování potřeb trhu 
práce a potřebných kvalifikací“ 
(KOM(2008)0868),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané 
„Předvídání a zohledňování potřeb trhu 
práce a potřebných kvalifikací“ 
(KOM(2008)0868), a zprávu expertní 
skupiny „Nové dovednosti pro nová 
pracovní místa: je třeba začít jednat”
z února 2010,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že ústředním bodem 
strategie Evropa 2020 je podpora 
hospodářství, které je šetrné vůči zdrojům
i životnímu prostředí a současně je 
konkurenceschopné,

vzhledem k tomu, že ústředním bodem 
strategie Evropa 2020 je podpora 
sociálního hospodářství, které je šetrné 
vůči zdrojům i životnímu prostředí
a současně je konkurenceschopné,

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že průmyslové země 
by měly do roku 2050 snížit své emise 
CO2 oproti roku 1990 o 80–90 %,

vzhledem k tomu, že průmyslové země by 
podle mezivládního panelu o změně 
klimatu (IPCC) měly do roku 2050 snížit 
své emise CO2 oproti roku 1990 o 80–
90 %,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že přechod
k udržitelnému hospodářství má na různá 
odvětví různý dopad, že pracovní místa 
jsou nově vytvářena, nahrazována, nebo
i částečně rušena a vzhledem k tomu, že 
veškerá pracovní místa je nutno přizpůsobit 
udržitelnému způsobu výroby a pracovním 
postupům, které budou účinně využívat 
zdroje, a že tak největší potřeba změn 
vzniká v rámci stávajících pracovních 
poměrů,

vzhledem k tomu, že přechod
k udržitelnému hospodářství má na různá 
odvětví různý pozitivní dopad, zejména to,
že pracovní místa jsou nově vytvářena, 
nahrazována, nebo i částečně rušena
a vzhledem k tomu, že veškerá pracovní 
místa je nutno přizpůsobit udržitelnému 
způsobu výroby a pracovním postupům, 
které budou účinně využívat zdroje, a že 
tak největší potřeba změn vzniká v rámci 
stávajících pracovních poměrů, přičemž 
jsou žádoucí flexibilní pracovní vztahy,

Or. nl

Pozměňovací návrh 11
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tento přechod vede 
ke stabilizaci zaměstnanosti a v některých 
odvětvích k značnému nárůstu pracovních 
míst a má významné vedlejší dopady; 

E. vzhledem k tomu, že tam, kde byly 
zavedeny dlouhodobé veřejné dotace
a ostatní rámcové podmínky, byl
v dotovaných hospodářských činnostech 
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vzhledem k tomu, že tam, kde byly 
vytvořeny spolehlivé rámcové podmínky,
lze zaznamenat stálý růst zaměstnanosti, 
který je upevňován rostoucími vývozy,

zaznamenán růst pracovních míst spolu
s určitým nárůstem vývozu výrobků
v dotovaných odvětvích; vzhledem k tomu, 
že je třeba vědecky zkoumat, zda byly 
dotace optimální pro zvyšování čisté 
zaměstnanosti nebo udržitelnost 
hospodářství jako celku,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tento přechod vede 
ke stabilizaci zaměstnanosti a v některých 
odvětvích k značnému nárůstu pracovních 
míst a má významné vedlejší dopady; 
vzhledem k tomu, že tam, kde byly 
vytvořeny spolehlivé rámcové podmínky, 
lze zaznamenat stálý růst zaměstnanosti, 
který je upevňován rostoucími vývozy,

E. vzhledem k tomu, že tento přechod by 
mohl vést ke stabilizaci zaměstnanosti a 
v některých odvětvích k značnému nárůstu 
pracovních míst a má významné vedlejší 
dopady; vzhledem k tomu, že tam, kde 
byly vytvořeny spolehlivé rámcové 
podmínky, lze zaznamenat stálý růst 
zaměstnanosti, který je upevňován 
rostoucími vývozy,

Or. pl

Pozměňovací návrh 13
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tento přechod vede 
ke stabilizaci zaměstnanosti a v některých 
odvětvích k značnému nárůstu pracovních 
míst a má významné vedlejší dopady; 
vzhledem k tomu, že tam, kde byly 
vytvořeny spolehlivé rámcové podmínky, 
lze zaznamenat stálý růst zaměstnanosti, 
který je upevňován rostoucími vývozy,

vzhledem k tomu, že tento přechod vede ke 
stabilizaci zaměstnanosti a v některých 
odvětvích k značnému nárůstu pracovních 
míst a má významné vedlejší dopady; 
vzhledem k tomu, že tam, kde byly 
vytvořeny spolehlivé rámcové podmínky, 
lze zaznamenat stálý růst jistoty 
zaměstnání, který je upevňován rostoucími 



PE442.803v01-00 8/63 AM\817312CS.doc

CS

vývozy,

Or. nl

Pozměňovací návrh 14
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nová odvětví často 
nejsou začleněna do struktur sociálního 
dialogu, že neexistují kolektivní smlouvy 
ani odvětvové kodexy, že jsou nová odvětví 
vystavena vysokému tlaku na výrobu
a konkurenčnímu tlaku a vzhledem
k tomu, že v regionech s vysokou 
nezaměstnaností je vyvíjen velký tlak, aby 
byly přijímány špatné pracovní podmínky,

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 15
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nová odvětví často 
nejsou začleněna do struktur sociálního 
dialogu, že neexistují kolektivní smlouvy
ani odvětvové kodexy, že jsou nová 
odvětví vystavena vysokému tlaku na 
výrobu a konkurenčnímu tlaku, a vzhledem
k tomu, že v regionech s vysokou 
nezaměstnaností je vyvíjen velký tlak, aby 
byly přijímány špatné pracovní podmínky,

F. vzhledem k tomu, že v nových odvětvích
struktury sociálního dialogu často 
neexistují nebo ještě neexistují; vzhledem
k tomu, že kolektivní smlouvy neexistují,
a pokud existují, tak se neuplatňují,
a neexistují ani odvětvové kodexy, že jsou 
nová odvětví vystavena vysokému tlaku na 
výrobu a konkurenčnímu tlaku, a vzhledem
k tomu, že v regionech s vysokou 
nezaměstnaností je vyvíjen velký tlak, aby 
byly přijímány špatné pracovní podmínky,

Or. de
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Pozměňovací návrh 16
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nová odvětví často
nejsou začleněna do struktur sociálního 
dialogu, že neexistují kolektivní smlouvy 
ani odvětvové kodexy, že jsou nová 
odvětví vystavena vysokému tlaku na 
výrobu a konkurenčnímu tlaku,
a vzhledem k tomu, že v regionech
s vysokou nezaměstnaností je vyvíjen 
velký tlak, aby byly přijímány špatné
pracovní podmínky,

F. vzhledem k tomu, že nová odvětví, 
např. odvětví týkající se výroby větrné 
energie, sluneční energie nebo energie
z biomasy nebo recirkulace materiálů 
nebo zvýšení energetické účinnosti, nejsou
v některých členských státech začleněna 
do struktur sociálního dialogu; že jsou 
všechna odvětví vystavena vysokému tlaku 
na výrobu, a vzhledem k tomu, že
v regionech s vysokou nezaměstnaností je 
vyvíjen velký tlak, aby byly přijímány 
nevyhovující pracovní podmínky,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že transformace
k udržitelnějšímu hospodářství bude mít 
ve větší míře vliv na nekvalifikovanou 
pracovní sílu, a vzhledem k tomu, že 
kvalifikované profese mohou snadněji 
najít nové příležitosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v Lisabonské 
smlouvě je jako cíl zakotveno rovné 
postavení žen a mužů, že jsou ženy 
nedostatečně zastoupeny například ve 
stavebnictví a výzkumu, a proto nemají
z nárůstu zaměstnanosti v zeleném 
hospodářství prospěch stejnou měrou,

vzhledem k tomu, že v Lisabonské 
smlouvě je jako cíl zakotveno rovné 
postavení žen a mužů; že v některých 
členských státech jsou ženy nedostatečně 
zastoupeny například ve stavebnictví
a výzkumu, a proto nemají z nárůstu 
zaměstnanosti v těchto odvětvích prospěch 
stejnou měrou jako muži,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v Lisabonské 
smlouvě je jako cíl zakotveno rovné 
postavení žen a mužů, že jsou ženy 
nedostatečně zastoupeny například ve 
stavebnictví a výzkumu, a proto nemají
z nárůstu zaměstnanosti v zeleném 
hospodářství prospěch stejnou měrou,

vzhledem k tomu, že v Lisabonské 
smlouvě je jako cíl zakotveno rovné 
postavení žen a mužů, že jsou ženy 
nedostatečně zastoupeny v různých 
odvětvích, a proto nemají z nárůstu 
zaměstnanosti v zeleném hospodářství 
prospěch stejnou měrou,

Or. nl

Pozměňovací návrh 20
Corina Creţu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v Lisabonské 
smlouvě je jako cíl zakotveno rovné 
postavení žen a mužů, že jsou ženy 
nedostatečně zastoupeny například ve
stavebnictví a výzkumu, a proto nemají
z nárůstu zaměstnanosti v zeleném 

vzhledem k tomu, že v Lisabonské 
smlouvě je jako cíl zakotveno rovné 
postavení žen a mužů, které je i jedním
z rozvojových cílí tisíciletí; že jsou ženy 
nedostatečně zastoupeny v některých 
odvětvích, například ve výzkumu, v nichž 
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hospodářství prospěch stejnou měrou, by mohly mít z nárůstu zaměstnanosti
v zeleném hospodářství prospěch, 

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Corina Creţu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že nezaměstnanost 
stoupá mezi staršími pracovníky, kteří 
jsou po dosažení věku 55 let vystaveni 
zvláště naléhavému problému sociálního 
vyloučení, a přes pokrok dosažený
v posledních deseti letech jen o něco více 
než třetina žen ve věku mezi 55 a 64 roky 
byla v roce 2008 zaměstnána, zatímco 
mužů v této věkové skupině bylo 
zaměstnáno 55 %,

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Sari Essayah

Návrh usnesení
Nadpis před bodem 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Strategie zaměstnanosti v novém 
udržitelném hospodářství

Zvyšování udržitelnosti hospodářství

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že investice do ekologického 
přechodu vytvářejí velký potenciál pro růst 
trhu práce a přinášejí nové možnosti 
příjmů a že pozitivní celková bilance bere
v potaz ztráty v některých odvětvích, které 
jsou nárůstem v jiných odvětvích více než 
vyrovnány;

1. konstatuje, že je třeba, aby byla výroba 
zboží a služby udržitelnější a aby investice 
do nich vytvářely potenciál pro růst trhu 
práce a mohly vytvořit nové možnosti 
příjmů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že investice do ekologického 
přechodu vytvářejí velký potenciál pro růst 
trhu práce a přinášejí nové možnosti příjmů
a že pozitivní celková bilance bere v potaz 
ztráty v některých odvětvích, které jsou 
nárůstem v jiných odvětvích více než 
vyrovnány;

1. konstatuje, že investice do ekologického 
přechodu vytvářejí velký potenciál pro růst 
trhu práce a přinášejí nové možnosti 
příjmů; že za pozitivní celkovou bilancí 
stojí ztráty v některých odvětvích, které 
jsou nárůstem v jiných odvětvích více než 
vyrovnány, a proto je třeba podporovat 
přeškolování a rekvalifikaci;

Or. nl

Pozměňovací návrh 25
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. podporuje hlavní iniciativu Komise
v rámci strategie Evropa 2020, jíž je 
dokončit v současnosti přechod
k udržitelnému hospodářství, oddělit 
hospodářský růst od spotřeby zdrojů
a energie, omezit emise poškozující klima

2. podporuje hlavní iniciativu Komise
v rámci strategie Evropa 2020, jíž je 
dokončit v současnosti přechod
k udržitelnému hospodářství, oddělit 
hospodářský růst od spotřeby zdrojů
a energie, omezit emise poškozující klima
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a působit tak proti globálnímu oteplování; 
vítá plán zohlednit tento cíl v zákonných 
rámcových podmínkách, nástrojích 
pobídek v rámci tržního hospodářství, 
dotacích a zadávání veřejných zakázek; 
vyjadřuje politování nad tím, že se Komise 
ve strategii nezabývá potenciálem trhu 
práce a výzvami, jež přechod přináší;

a působit tak proti globálnímu oteplování; 
vítá plán zohlednit tento cíl v zákonných 
rámcových podmínkách, nástrojích 
pobídek v rámci tržního hospodářství, 
dotacích a zadávání veřejných zakázek; 
vyjadřuje politování nad tím, že se Komise 
ve strategii nezabývá potenciálem trhu 
práce a výzvami, jež přechod přináší; 
vyjadřuje politování na tím, že ve strategii 
EU do roku 2020 jsou nedostateně 
podporovány ekologické technologie, není 
navrženo nic nového v oblasti změny 
klimatu a nedostatečně je zmiňována 
úloha ochrany biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. podporuje hlavní iniciativu Komise
v rámci strategie Evropa 2020, jíž je 
dokončit v současnosti přechod
k udržitelnému hospodářství, oddělit 
hospodářský růst od spotřeby zdrojů
a energie, omezit emise poškozující klima
a působit tak proti globálnímu oteplování; 
vítá plán zohlednit tento cíl v zákonných 
rámcových podmínkách, nástrojích 
pobídek v rámci tržního hospodářství, 
dotacích a zadávání veřejných zakázek; 
vyjadřuje politování nad tím, že se Komise 
ve strategii nezabývá potenciálem trhu 
práce a výzvami, jež přechod přináší;

2. podporuje hlavní iniciativu Komise
v rámci strategie Evropa 2020, jíž je 
dokončit v současnosti přechod
k udržitelnému hospodářství, snížit 
závislost hospodářského růstu na spotřebě
zdrojů a energie, omezit emise poškozující 
klima a působit tak proti globálnímu 
oteplování; vítá plán zohlednit tento cíl
v zákonných rámcových podmínkách, 
nástrojích pobídek v rámci tržního 
hospodářství, dotacích a zadávání 
veřejných zakázek; vyjadřuje politování 
nad tím, že se Komise ve strategii 
nezabývá potenciálem trhu práce
a výzvami, jež přechod přináší;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 27
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. podporuje hlavní iniciativu Komise
v rámci strategie Evropa 2020, jíž je 
dokončit v současnosti přechod
k udržitelnému hospodářství, oddělit 
hospodářský růst od spotřeby zdrojů
a energie, omezit emise poškozující klima
a působit tak proti globálnímu oteplování; 
vítá plán zohlednit tento cíl v zákonných 
rámcových podmínkách, nástrojích 
pobídek v rámci tržního hospodářství, 
dotacích a zadávání veřejných zakázek; 
vyjadřuje politování nad tím, že se Komise 
ve strategii nezabývá potenciálem trhu 
práce a výzvami, jež přechod přináší;

2. podporuje hlavní iniciativu Komise
v rámci strategie Evropa 2020, jíž je 
dokončit v současnosti přechod
k udržitelnému hospodářství, oddělit 
hospodářský růst od spotřeby zdrojů
a energie, omezit emise poškozující klima
a působit tak proti globálnímu oteplování; 
vítá plán zohlednit tento cíl v zákonných 
rámcových podmínkách, nástrojích 
pobídek v rámci tržního hospodářství, 
dotacích a zadávání veřejných zakázek; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 28
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. podporuje hlavní iniciativu Komise
v rámci strategie Evropa 2020, jíž je 
dokončit v současnosti přechod
k udržitelnému hospodářství, oddělit 
hospodářský růst od spotřeby zdrojů
a energie, omezit emise poškozující klima
a působit tak proti globálnímu oteplování; 
vítá plán zohlednit tento cíl v zákonných 
rámcových podmínkách, nástrojích 
pobídek v rámci tržního hospodářství, 
dotacích a zadávání veřejných zakázek;
vyjadřuje politování nad tím, že se Komise 
ve strategii nezabývá potenciálem trhu 
práce a výzvami, jež přechod přináší;

2. podporuje hlavní iniciativu Komise
v rámci strategie Evropa 2020, jíž je 
dokončit v současnosti přechod
k udržitelnému hospodářství, oddělit 
hospodářský růst od spotřeby zdrojů
a energie, omezit emise poškozující klima
a působit tak proti globálnímu oteplování; 
vítá plán zohlednit tento cíl v zákonných 
rámcových podmínkách, nástrojích 
pobídek v rámci tržního hospodářství, 
dotacích a zadávání veřejných zakázek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje politování nad tím, že 
strategie EU 2020 je nedostatečná, pokud 
jde o vnitrostátní prováděcí opatření,
a zdůrazňuje potřebu závazných cílů, 
důsledného provádění a kontrolních 
postupů a sankcí za neplnění pro členské 
státy, aby bylo dosaženo udržitelnosti bez 
ohrožení prosperity a pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že největší podíl nových 
zelených pracovních míst je soustředěn
v některých odvětvích, jako je stavebnictví, 
energie z obnovitelných zdrojů, 
environmentální technologie, udržitelná 
mobilita (doprava na kole a nákladní
a osobní železniční doprava), recyklace, 
udržitelné zemědělství a lesní
hospodářství, rybolov a služby v oblasti 
životního prostředí; konstatuje, že velký 
potenciál zelené zaměstnanosti skýtá
i odvětví služeb;

3. konstatuje, že existuje potenciál ke 
zvýšení udržitelnosti produkce ve všech 
oblastech výroby zboží a služeb;
konstatuje, že v zájmu dosažení cílů pro 
rok 2020 je třeba zvýšit energetickou 
účinnost bydlení, podíl obnovitelných 
zdrojů energie, technologie šetrné
k životnímu prostředí, udržitelnost 
dopravy (doprava na kole, nákladní
a osobní železniční doprava, automobily 
na jiná než fosilní paliva), recyklace,
výrobní postupy s nízkými nároky na 
zdroje a recyklace materiálů v uzavřených 
systémech, udržitelnost zemědělství, 
lesního hospodářství a rybolovu
a poradenské služby v oblasti životního 
prostředí;
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Pozměňovací návrh 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že největší podíl nových 
zelených pracovních míst je soustředěn
v některých odvětvích, jako je stavebnictví, 
energie z obnovitelných zdrojů, 
environmentální technologie, udržitelná 
mobilita (doprava na kole a nákladní
a osobní železniční doprava), recyklace, 
udržitelné zemědělství a lesní hospodářství, 
rybolov a služby v oblasti životního 
prostředí; konstatuje, že velký potenciál 
zelené zaměstnanosti skýtá i odvětví 
služeb;

3. konstatuje, že největší podíl nových 
zelených pracovních míst je soustředěn
v některých odvětvích, jako je stavebnictví, 
energie z obnovitelných zdrojů, 
environmentální technologie, udržitelná 
mobilita (doprava na kole a nákladní
a osobní železniční doprava), recyklace, 
udržitelné zemědělství a lesní hospodářství, 
rybolov a služby v oblasti životního 
prostředí; konstatuje, že velký potenciál 
zelené zaměstnanosti skýtá i odvětví služeb
a odvětví sociální ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že největší podíl nových 
zelených pracovních míst je soustředěn
v některých odvětvích, jako je 
stavebnictví, energie z obnovitelných 
zdrojů, environmentální technologie, 
udržitelná mobilita (doprava na kole
a nákladní a osobní železniční doprava), 
recyklace, udržitelné zemědělství a lesní 
hospodářství, rybolov a služby v oblasti 
životního prostředí; konstatuje, že velký 
potenciál zelené zaměstnanosti skýtá
i odvětví služeb;

3. konstatuje, že největší podíl nových 
zelených pracovních míst nelze dosud najít 
ve všech odvětvích; konstatuje, že velký 
potenciál zelené zaměstnanosti skýtá
i odvětví služeb;
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Pozměňovací návrh 33
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je pevně přesvědčen, že tržně 
orientovaná politika v oblasti životního 
prostředí se může stát motorem růstu
a zaměstnanosti ve všech odvětvích 
hospodářství, a zdůrazňuje, že 
předvídatelné rámcové podmínky 
podporující investice jsou základem, který 
umožní inovativním podnikům co nejlépe 
využít těchto příležitostí ve prospěch 
životního prostředí a zaměstnanců;

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na potřebu spolupráce mezi 
členskými státy, sociálními partnery
a poskytovateli terciárního vzdělávání
s cílem vytvořit pregraduální
a postgraduální studijní programy a obory 
zaměřené na ekologickou transformaci 
hospodářství;

Or. el
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Pozměňovací návrh 35
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby společně vytvořily
a realizovaly programy profesního 
poradenství pro mladé lidi
v přírodovědných a technických oborech 
na podporu rozvoje životaschopného
a udržitelného hospodářství a přijaly 
opatření ke zvýšení informovanosti
a povědomí o ekologických
a environmentálních otázkách, a to jak
v rámci formálního vzdělávacího systému, 
tak v rámci opatření místních
a regionálních orgánů;

Or. el

Pozměňovací návrh 36
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. žádá o převzetí definice Mezinárodní 
organizace práce, podle níž jsou zelenými 
veškerá pracovní místa, která podporují 
udržitelný rozvoj; zdůrazňuje, že tato 
definice zahrnuje na jedné straně pracovní 
místa, jež přímo snižují spotřebu energie
a surovin, chrání ekosystémy a biologickou 
rozmanitost a snižují na nejnižší možnou 
míru produkci odpadů a znečišťování 
ovzduší, a na straně druhé všechna 
pracovní místa, jež zmenšují ekologickou 
stopu; uznává, že vzhledem k relativní 
povaze této definice nelze potenciál tvorby 
pracovních příležitostí s konečnou platností 
určit;

4. je přesvědčen, že „zelená pracovní 
místa“ nesmí být pouhým přídavkem, ale 
že oblast podnikání a společnost jako 
celek musí být udržitelným způsobem 
organizovány; je si vědom toho, že 
neexistuje odvětví ekonomiky, které lze 
oddělit a nazvat „ochrana životního 
prostředí“, nebo „odvětví životního 
prostředí“, neboť činnost zaměřená na 
ochranu životního prostředí je spojena
s mnoha tradičními odvětvími, jako je 
zpracovatelský průmysl, stavebnictví
a odvětví služeb; žádá proto o převzetí 
definice Mezinárodní organizace práce, 
jako počáteční pracovní definice, podle 
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níž jsou zelenými veškerá pracovní místa, 
která podporují udržitelný rozvoj; 
zdůrazňuje, že tato definice zahrnuje na 
jedné straně pracovní místa, jež přímo 
snižují spotřebu energie a surovin, chrání 
ekosystémy a biologickou rozmanitost
a snižují na nejnižší možnou míru produkci 
odpadů a znečišťování ovzduší, a na straně 
druhé všechna pracovní místa, jež zmenšují 
ekologickou stopu; uznává, že vzhledem
k relativní povaze této definice nelze 
potenciál tvorby pracovních příležitostí
s konečnou platností určit;

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. žádá o převzetí definice Mezinárodní 
organizace práce, podle níž jsou zelenými 
veškerá pracovní místa, která podporují 
udržitelný rozvoj; zdůrazňuje, že tato 
definice zahrnuje na jedné straně pracovní 
místa, jež přímo snižují spotřebu energie
a surovin, chrání ekosystémy a biologickou 
rozmanitost a snižují na nejnižší možnou 
míru produkci odpadů a znečišťování 
ovzduší, a na straně druhé všechna 
pracovní místa, jež zmenšují ekologickou 
stopu; uznává, že vzhledem k relativní 
povaze této definice nelze potenciál tvorby 
pracovních příležitostí s konečnou platností 
určit;

4. žádá o převzetí definice Mezinárodní 
organizace práce, podle níž jsou 
udržitelnými veškerá pracovní místa, která 
podporují udržitelný rozvoj; zdůrazňuje, že 
tato definice zahrnuje na jedné straně 
pracovní místa, jež přímo snižují spotřebu 
energie a surovin, chrání ekosystémy
a biologickou rozmanitost a snižují na 
nejnižší možnou míru produkci odpadů
a znečišťování ovzduší, a na straně druhé 
všechna pracovní místa, jež zmenšují 
ekologickou stopu; uznává, že vzhledem
k relativní povaze této definice nelze 
potenciál tvorby pracovních příležitostí
s konečnou platností určit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že veškerá pracovní místa 
musí podporovat cíl udržitelného rozvoje
a že způsob výroby a pracovní postupy 
musí být co nejúčinnější, pokud jde
o zdroje a energii; že tento přístup musí 
platit pro celý dodavatelský řetězec;

5. zdůrazňuje, že veškerá pracovní místa 
musí podporovat cíl udržitelného rozvoje
a že způsob výroby a pracovní postupy 
musí být co nejúčinnější, pokud jde
o zdroje, materiál a energii; že tento 
přístup musí platit pro celý dodavatelský 
řetězec a že nemá smysl rozdělovat odvětví 
na dobrá a špatná, ale ve všech odvětvích 
je možné zajistit ještě větší udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. považuje za velmi důležité, aby nový 
rámec Společenství měl dostatečný 
rozpočet na podporu veřejného výzkumu
a na zpřístupnění výsledků výzkumu 
jednoduchým a nebyrokratickým 
způsobem, aby všechny společnosti, včetně 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, mohly provádět změny, pokud 
jde o energetickou účinnost, využívání 
nových zdrojů energie, nové výrobní 
postupy, recyklace a lepší využívání zdrojů
a vytváření pracovních míst zaručujících 
práva zaměstnanců;

Or. sv
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Pozměňovací návrh 40
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá k vytvoření evropské strategie 
zaměstnanosti v udržitelném hospodářství, 
jejímž cílem bude optimalizovat potenciál 
tvorby pracovních příležitostí a současně 
věnovat zvláštní pozornost důstojné práci, 
potřebám v oblasti kvalifikací a sociálně 
spravedlivému přechodu; zdůrazňuje, že 
udržitelné hospodářství spojuje sociální
a ekologické cíle;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 41
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá k vytvoření evropské strategie 
zaměstnanosti v udržitelném hospodářství, 
jejímž cílem bude optimalizovat potenciál 
tvorby pracovních příležitostí a současně 
věnovat zvláštní pozornost důstojné práci, 
potřebám v oblasti kvalifikací a sociálně 
spravedlivému přechodu; zdůrazňuje, že 
udržitelné hospodářství spojuje sociální
a ekologické cíle;

6. vyzývá k vytvoření evropské strategie 
zaměstnanosti v udržitelném hospodářství, 
jejímž cílem bude optimalizovat potenciál 
tvorby pracovních příležitostí a současně 
věnovat zvláštní pozornost důstojné práci, 
potřebám v oblasti kvalifikací a sociálně 
spravedlivému přechodu; zdůrazňuje, že 
udržitelné hospodářství spojuje sociální
a ekologické cíle; zdůrazňuje, že taková 
udržitelná strategie zaměstnanosti by měla 
být nejdůležitější součástí hlavních směrů 
politiky zaměstnanosti;

Or. de
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Pozměňovací návrh 42
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá k vytvoření evropské strategie 
zaměstnanosti v udržitelném hospodářství, 
jejímž cílem bude optimalizovat potenciál 
tvorby pracovních příležitostí a současně 
věnovat zvláštní pozornost důstojné práci, 
potřebám v oblasti kvalifikací a sociálně 
spravedlivému přechodu; zdůrazňuje, že 
udržitelné hospodářství spojuje sociální
a ekologické cíle;

6. vyzývá k vytvoření evropské strategie 
zaměstnanosti v udržitelném hospodářství, 
jejímž cílem bude optimalizovat potenciál 
tvorby pracovních příležitostí a současně 
věnovat zvláštní pozornost důstojné práci, 
ochraně zdraví a bezpečnosti 
zaměstnanců, potřebám v oblasti 
kvalifikací a sociálně spravedlivému 
přechodu; zdůrazňuje, že udržitelné 
hospodářství spojuje sociální a ekologické 
cíle;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá k vytvoření evropské strategie 
zaměstnanosti v udržitelném hospodářství, 
jejímž cílem bude optimalizovat potenciál 
tvorby pracovních příležitostí a současně 
věnovat zvláštní pozornost důstojné práci, 
potřebám v oblasti kvalifikací a sociálně 
spravedlivému přechodu; zdůrazňuje, že 
udržitelné hospodářství spojuje sociální
a ekologické cíle;

6. vyzývá k větším investicím do výzkumu
a vývoje zaměřeným na způsoby dosažení 
větší udržitelnosti výroby; zdůrazňuje, že 
udržitelnost musí být kombinací sociální, 
technologické, ekonomické a ekologické 
udržitelnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že inovační schopnosti 
evropských podniků z nich učinili 
průkopníky v oblasti ochrany životního 
prostředí; obává se však, že výrobní 
aktivity jsou stále ve velké míře 
přesouvány z EU do třetích zemí, které 
mají mnohem nižší normy ochrany 
životního prostředí; vyzývá Komisi
a členské státy, aby urychleně a rázně 
proti tomuto jevu bojovaly tím, že vytvoří 
celosvětový multilaterální přístup, který 
zajistí, aby globální hospodářská soutěž 
byla založena na srovnatelných 
požadavcích;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, členské státy a sociální 
partnery, aby zajistili, že ze strategie 
udržitelných pracovních míst budou mít
v EU prospěch všichni obyvatelé; vyzývá, 
aby se zaměřila pozornost na občany, kteří 
se nacházejí na okraji trhu práce a na 
nejzranitelnější zaměstnance s nízkou 
kvalifikací;

7. vyzývá Komisi, členské státy a sociální 
partnery, aby zajistili, že ze strategie 
zaměstnanosti pro udržitelné hospodářství 
budou mít v EU prospěch všichni 
obyvatelé; vyzývá, aby se v hlavních 
směrech politiky zaměstnanosti a 
v programu Komise „Nové dovednosti pro 
nová pracovní místa“ zaměřila pozornost 
na občany, kteří se nacházejí na okraji trhu 
práce a na nejzranitelnější zaměstnance
s nízkou kvalifikací; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 46
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, členské státy a sociální 
partnery, aby zajistili, že ze strategie 
udržitelných pracovních míst budou mít
v EU prospěch všichni obyvatelé; vyzývá, 
aby se zaměřila pozornost na občany, kteří 
se nacházejí na okraji trhu práce a na 
nejzranitelnější zaměstnance s nízkou 
kvalifikací;

7. vyzývá Komisi, členské státy a sociální 
partnery, aby zajistili, že ze strategie 
udržitelných pracovních míst budou mít
v EU prospěch všichni obyvatelé; vyzývá, 
aby se zaměřila pozornost na občany, kteří 
se nacházejí na okraji trhu práce a na ty 
nejzranitelnější, zejména na osoby se 
zdravotním postižením a zaměstnance
s nízkou kvalifikací, a také na jejich 
ochranu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, členské státy a sociální 
partnery, aby zajistili, že ze strategie 
udržitelných pracovních míst budou mít
v EU prospěch všichni obyvatelé; vyzývá, 
aby se zaměřila pozornost na občany, kteří 
se nacházejí na okraji trhu práce a na 
nejzranitelnější zaměstnance s nízkou 
kvalifikací;

7. zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost důstojné práci, potřebným 
dovednostem a sociálně spravedlivému 
přechodu k udržitelnějším způsobům 
výroby; vyzývá, aby se rozšířily příležitosti 
ke vzdělávání a k výzkumu a vývoji a aby 
byly zohledněny nejzranitelnější osoby
a pracovníci s nízkou kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 8 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
stanovily normy v oblasti životního 
prostředí a zavedly finanční pobídky, které 
vytvoří spolehlivé rámcové podmínky 
alespoň na deset let, a přinesou tak právní 
jistotu i jistotu při plánování; žádá, aby 
byly využity finanční nástroje, jež jsou
k dispozici, a aby udržitelné hospodaření 
bylo zařazeno do finančního výhledu
a strukturálního fondu jakožto cíl, který je 
třeba podporovat;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
hledaly normy v oblasti životního prostředí
a zavedly finanční pobídky, které 
pomohou v přechodu k udržitelnějším 
způsobům výroby; 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá EU a členské státy, aby 
předjímaly změny, tzn. aby odstranily 
nedostatky v informovanosti a nejistotu
a posílily povědomí občanů o tomto 
tématu, podporovaly procesy sociálního 
učení a změny ve spotřebitelských 
zvyklostech; konstatuje, že společnosti 
investují do čistých technologií jedině za 
předpokladu, že mají určitou jistotu 
ohledně budoucích přínosů, a že 
zaměstnanci jsou ochotni se s přechodem 
vypořádat, jestliže existuje sociální síť
a vyhlídky na budoucí zaměstnanost;

9. vyzývá EU a členské státy, aby 
předjímaly změny, tzn. aby odstranily 
nedostatky v informovanosti a nejistotu
a posílily povědomí občanů o tomto 
tématu, podporovaly procesy sociálního 
učení a změny ve spotřebitelských 
zvyklostech; konstatuje, že společnosti 
investují do čistých technologií jedině za 
předpokladu, že mají určitou jistotu 
ohledně budoucích přínosů, a že 
zaměstnanci jsou ochotni se s přechodem 
vypořádat, jestliže změny povedou
k většímu počtu pracovních příležitostí;

Or. nl

Pozměňovací návrh 50
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 9 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá EU a členské státy, aby 
předjímaly změny, tzn. aby odstranily 
nedostatky v informovanosti a nejistotu
a posílily povědomí občanů o tomto 
tématu, podporovaly procesy sociálního 
učení a změny ve spotřebitelských 
zvyklostech; konstatuje, že společnosti 
investují do čistých technologií jedině za 
předpokladu, že mají určitou jistotu 
ohledně budoucích přínosů, a že 
zaměstnanci jsou ochotni se s přechodem 
vypořádat, jestliže existuje sociální síť
a vyhlídky na budoucí zaměstnanost;

9. vyzývá EU a členské státy, aby 
předjímaly změny, tzn. aby odstranily 
nedostatky v informovanosti a nejistotu
a posílily povědomí občanů o tomto 
tématu, podporovaly procesy sociálního 
učení a změny ve spotřebitelských 
zvyklostech; konstatuje, že jsou nutné 
další daňové pobídky a výhody, aby
společnosti více investovaly do čistých 
technologií, a že zaměstnanci jsou ochotni 
se s přechodem vypořádat, jestliže existuje 
sociální síť a vyhlídky na budoucí 
zaměstnanost;

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá EU a členské státy, aby 
předjímaly změny, tzn. aby odstranily 
nedostatky v informovanosti a nejistotu
a posílily povědomí občanů o tomto 
tématu, podporovaly procesy sociálního 
učení a změny ve spotřebitelských 
zvyklostech; konstatuje, že společnosti 
investují do čistých technologií jedině za 
předpokladu, že mají určitou jistotu 
ohledně budoucích přínosů, a že 
zaměstnanci jsou ochotni se s přechodem 
vypořádat, jestliže existuje sociální síť
a vyhlídky na budoucí zaměstnanost;

9. vyzývá EU a členské státy, aby 
předjímaly změny, tzn. aby odstranily 
nedostatky v informovanosti a nejistotu
a posílily povědomí občanů o tomto 
tématu, podporovaly procesy sociálního 
učení a změny ve spotřebitelských 
zvyklostech; konstatuje, že společnosti 
budou s větší pravděpodobností investovat
do čistých technologií za předpokladu, že 
mají určitou jistotu ohledně budoucích 
přínosů, a že zaměstnanci jsou ochotnější
se s přechodem vypořádat, jestliže existuje 
sociální síť a vyhlídky na budoucí 
zaměstnanost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. doporučuje, aby v případě, že se 
členský stát rozhodne dotovat například 
zvýšení výroby větrné energie, bioenergie 
nebo solární energie, výše dotací 
vycházela z vědeckého hodnocení 
empirických údajů, a aby dotace
poskytovaly případným investorům 
přiměřené investiční perspektivy a jistoty,
a žádá, aby byly pečlivě posouzeny 
faktory, jako je zvýšení reálných 
pracovních míst vytvořených pomocí 
dotací, ceny energie, vliv na skutečné 
emise skleníkových plynů a dalších 
znečišťujících látek, čímž se docílí 
optimalizace zvyšování udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. konstatuje, že neexistuje jednotný 
názor na to, které technologické možnosti 
jsou v době globální konkurence
z ekologického, ekonomického nebo 
sociálního hlediska nejvíce udržitelné; 
konstatuje, že je třeba vzít v úvahu mnoho 
proměnných při srovnávání například 
udržitelnosti výroby energie pomocí 
větrných elektráren, solárních 
fotovoltaických (PV) panelů, spalování 
uhlí se zachycováním a ukládáním 
uhlíku, jaderné reaktory nebo některé jiné 
technologie; vyzývá proto k vypracování 
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dalších vědeckých studií na toto téma, 
které porovnají celý životní cyklus výroby,
a vyzývá k účinnějšímu využívání zdrojů 
ve všech výrobních procesech;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá EU, členské státy a sociální 
partnery, aby bojovali proti diskriminaci
a podporovali rovnost žen a mužů
v udržitelném hospodářství, aby vytvářeli 
pracovní prostředí, jež do těchto odvětví 
přiláká ženy a udrží je v nich, aby omezili 
dělení pracovních míst podle pohlaví
a rozdíly v platech a zavedli 40% kvóty pro 
zastoupení žen ve vedeních společností;

10. vyzývá EU, členské státy a sociální 
partnery, aby bojovali proti diskriminaci
a podporovali rovnost žen a mužů
v udržitelném hospodářství, aby vytvářeli 
pracovní prostředí, jež do těchto odvětví 
přiláká ženy a udrží je v nich, aby 
podporovali sladění pracovního
a rodinného života prostřednictvím 
odpovídajících vysoce kvalitních služeb 
péče o děti a příznivých podmínek pro 
rodinu na pracovišti, aby omezili dělení 
pracovních míst podle pohlaví a rozdíly
v platech a zavedli 40% kvóty pro 
zastoupení žen ve vedeních společností;

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá EU, členské státy a sociální 
partnery, aby bojovali proti diskriminaci
a podporovali rovnost žen a mužů
v udržitelném hospodářství, aby vytvářeli 
pracovní prostředí, jež do těchto odvětví 

10. vyzývá EU, členské státy a sociální 
partnery, aby bojovali proti diskriminaci
a podporovali rovnost žen a mužů
v udržitelném hospodářství, aby vytvářeli 
pracovní prostředí, jež do těchto odvětví 
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přiláká ženy a udrží je v nich, aby omezili 
dělení pracovních míst podle pohlaví
a rozdíly v platech a zavedli 40% kvóty pro
zastoupení žen ve vedeních společností;

přiláká ženy a udrží je v nich, aby omezili 
dělení pracovních míst podle pohlaví
a rozdíly v platech a podporovali větší 
zastoupení žen ve vedeních společností;

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá EU, členské státy a sociální 
partnery, aby bojovali proti diskriminaci
a podporovali rovnost žen a mužů
v udržitelném hospodářství, aby vytvářeli 
pracovní prostředí, jež do těchto odvětví 
přiláká ženy a udrží je v nich, aby omezili 
dělení pracovních míst podle pohlaví
a rozdíly v platech a zavedli 40% kvóty pro 
zastoupení žen ve vedeních společností;

10. vyzývá EU, členské státy a sociální 
partnery, aby bojovali proti diskriminaci
a podporovali rovnost žen a mužů
v udržitelném hospodářství, aby vytvářeli 
pracovní prostředí, jež do těchto odvětví 
přiláká ženy a udrží je v nich, vytvářeli 
příležitosti a podmínky, za nichž mohou 
muži i ženy vstupovat na trh práce za 
stejných podmínek, aby omezili dělení 
pracovních míst podle pohlaví a rozdíly
v platech a zavedli 40% kvóty pro 
zastoupení žen ve vedeních společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá EU, členské státy a sociální 
partnery, aby bojovali proti diskriminaci
a podporovali rovnost žen a mužů
v udržitelném hospodářství, aby vytvářeli 
pracovní prostředí, jež do těchto odvětví 
přiláká ženy a udrží je v nich, aby omezili 
dělení pracovních míst podle pohlaví
a rozdíly v platech a zavedli 40% kvóty pro 

10. vyzývá EU, členské státy a sociální 
partnery, aby bojovali proti diskriminaci
a podporovali rovnost žen a mužů
v udržitelném hospodářství, aby vytvářeli 
pracovní prostředí, jež do těchto odvětví 
přiláká ženy a udrží je v nich, a aby 
omezili dělení pracovních míst podle 
pohlaví a rozdíly v platech;
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zastoupení žen ve vedeních společností;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá EU, členské státy a sociální 
partnery, aby bojovali proti diskriminaci
a podporovali rovnost žen a mužů
v udržitelném hospodářství, aby vytvářeli 
pracovní prostředí, jež do těchto odvětví 
přiláká ženy a udrží je v nich, aby omezili 
dělení pracovních míst podle pohlaví
a rozdíly v platech a zavedli 40% kvóty pro 
zastoupení žen ve vedeních společností;

10. vyzývá EU, členské státy a sociální 
partnery, aby bojovali proti diskriminaci
a podporovali rovnost žen a mužů
v udržitelném hospodářství, aby vytvářeli 
pracovní prostředí, jež do těchto odvětví 
přiláká ženy a udrží je v nich, aby omezili 
dělení pracovních míst podle pohlaví
a rozdíly v platech;

Or. pl

Pozměňovací návrh 59
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá EU, členské státy a sociální 
partnery, aby bojovali proti diskriminaci
a podporovali rovnost žen a mužů
v udržitelném hospodářství, aby vytvářeli 
pracovní prostředí, jež do těchto odvětví 
přiláká ženy a udrží je v nich, aby omezili 
dělení pracovních míst podle pohlaví
a rozdíly v platech a zavedli 40% kvóty pro 
zastoupení žen ve vedeních společností;

10. vyzývá EU, členské státy a sociální 
partnery, aby bojovali proti diskriminaci,
podporovali rovnost žen a mužů a aby 
omezili dělení pracovních míst podle 
pohlaví a rozdíly v platech, aby byly 
všechny hospodářské činnosti sociálně 
udržitelnější;

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá EU, členské státy a sociální 
partnery, aby bojovali proti diskriminaci
a podporovali rovnost žen a mužů
v udržitelném hospodářství, aby vytvářeli 
pracovní prostředí, jež do těchto odvětví 
přiláká ženy a udrží je v nich, aby omezili 
dělení pracovních míst podle pohlaví
a rozdíly v platech a zavedli 40% kvóty pro 
zastoupení žen ve vedeních společností;

10. vyzývá EU, členské státy a sociální 
partnery, aby bojovali proti diskriminaci
a podporovali rovnost žen a mužů
v udržitelném hospodářství;

Or. nl

Pozměňovací návrh 61
Corina Creţu

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že je velmi důležité 
zatraktivnit nový typ zelených pracovních 
míst pro mladé lidí, a to jako způsob boje 
proti vysoké nezaměstnanosti mezi občany 
mladšími 25 let i za účelem zhodnocení 
dovedností mladé generace v používání 
nových technologií;

Or. ro

Pozměňovací návrh 62
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. žádá, aby byly stávající a nové 
finanční nástroje využity ke zvýšení 
udržitelnosti jednotlivých hospodářských 
činností a aby byla vyšší míra udržitelnosti 
ekonomické činnosti zařazena do 
finančního výhledu různých fondů
a strukturálních fondů jakožto cíl, který je 
třeba prosazovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá EU, aby zavedla zásadu 
flexikurity (kombinace flexibility a jistoty
v oblasti zaměstnání), jež by měla přispět
k větší rovnosti pohlaví tím, že zajistí, aby 
ženy a muži měli stejný přístup ke 
kvalitním pracovním místům a lepší 
příležitosti ke sladění profesního
a rodinného života;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Sari Essayah

Návrh usnesení
Nadpis před bodem 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Důstojná práce Obrana práva na důstojnou práci

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že Komise přeceňuje 
potenciál tvorby pracovních příležitostí pro 
vysoce kvalifikované zaměstnance
v udržitelném hospodářství, a ztrácí tak ze 
zřetele mnoho pracovních míst v pásmu 
střední a nižší kvalifikace; vyzývá členské 
státy, aby přehodnotily význam pracovních 
míst, pro která je třeba střední a nižší 
kvalifikace, a zajistily v jejich rámci dobré 
pracovní podmínky;

11. konstatuje, že Komise přeceňuje 
potenciál tvorby pracovních příležitostí pro 
vysoce kvalifikované zaměstnance
v udržitelném hospodářství, a ztrácí tak ze 
zřetele mnoho pracovních míst v pásmu 
střední a nižší kvalifikace; vyzývá Komisi
a členské státy, aby tuto skutečnost 
zohlednily zejména v hlavních směrech 
politiky zaměstnanosti; vyzývá členské 
státy, aby přehodnotily význam pracovních 
míst, pro která je třeba střední a nižší 
kvalifikace, a zajistily v jejich rámci dobré 
pracovní podmínky;

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že Komise přeceňuje
potenciál tvorby pracovních příležitostí pro 
vysoce kvalifikované zaměstnance
v udržitelném hospodářství, a ztrácí tak ze 
zřetele mnoho pracovních míst v pásmu 
střední a nižší kvalifikace; vyzývá členské 
státy, aby přehodnotily význam pracovních 
míst, pro která je třeba střední a nižší 
kvalifikace, a zajistily v jejich rámci dobré 
pracovní podmínky;

11. vyzývá Komisi, aby nad rámec 
potenciálu tvorby pracovních příležitostí 
pro vysoce kvalifikované zaměstnance 
rovněž věnovala pozornost pracovním 
místům v pásmu střední a nižší kvalifikace
v udržitelném hospodářství; vyzývá 
členské státy, aby přehodnotily význam 
pracovních míst, pro která je třeba střední
a nižší kvalifikace, a zajistily v jejich rámci 
dobré pracovní podmínky;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 67
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že Komise přeceňuje 
potenciál tvorby pracovních příležitostí pro 
vysoce kvalifikované zaměstnance
v udržitelném hospodářství, a ztrácí tak ze 
zřetele mnoho pracovních míst v pásmu
střední a nižší kvalifikace; vyzývá členské 
státy, aby přehodnotily význam pracovních 
míst, pro která je třeba střední a nižší 
kvalifikace, a zajistily v jejich rámci dobré 
pracovní podmínky;

11. konstatuje, že Komise přeceňuje 
potenciál tvorby pracovních příležitostí pro 
vysoce kvalifikované zaměstnance
v udržitelném hospodářství, a ztrácí tak ze 
zřetele mnoho pracovních míst v pásmu 
střední a nižší kvalifikace; vyzývá členské 
státy, aby přehodnotily význam pracovních 
míst, pro která je třeba střední a nižší 
kvalifikace, a zajistily v jejich rámci 
důstojnou práci;

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že Komise přeceňuje
potenciál tvorby pracovních příležitostí pro 
vysoce kvalifikované zaměstnance
v udržitelném hospodářství, a ztrácí tak ze 
zřetele mnoho pracovních míst v pásmu 
střední a nižší kvalifikace; vyzývá členské 
státy, aby přehodnotily význam pracovních 
míst, pro která je třeba střední a nižší 
kvalifikace, a zajistily v jejich rámci dobré 
pracovní podmínky;

11. konstatuje, že při zvyšování 
udržitelnosti hospodářství existuje 
potenciál tvorby pracovních příležitostí pro 
vysoce kvalifikované zaměstnance i pro 
méně nekvalifikované, ale specializované 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
přehodnotily význam pracovních míst, pro 
která je třeba střední a nižší kvalifikace,
a zajistily v jejich rámci dobré pracovní 
podmínky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 69
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že v nových odvětvích 
existuje z důvodu nižšího organizačního 
stupně na straně zaměstnanců
i zaměstnavatelů velké riziko nejistých 
pracovních poměrů a špatných pracovních 
podmínek; vyzývá EU a členské státy, aby
v nových odvětvích vytvořily rámcové 
podmínky k vytvoření subjektů 
zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele; vyzývá Komisi, aby 
podporovala výměnu příkladů 
osvědčených postupů po celé EU;

12. konstatuje, že v nových odvětvích 
existuje z důvodu nižšího organizačního 
stupně na straně zaměstnanců
i zaměstnavatelů velké riziko nejistých 
pracovních poměrů a špatných pracovních 
podmínek; vyzývá EU a členské státy, aby
v nových odvětvích vytvořily rámcové 
podmínky k vytvoření subjektů 
zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele, aby se ještě více posílily 
postupy informování zaměstnanců
a konzultací se zaměstnanci a aby 
podporovaly výměnu osvědčených postupů 
po celé EU a zřizování evropských rad 
zaměstnanců; 

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že v nových odvětvích 
existuje z důvodu nižšího organizačního 
stupně na straně zaměstnanců
i zaměstnavatelů velké riziko nejistých 
pracovních poměrů a špatných pracovních 
podmínek; vyzývá EU a členské státy, aby
v nových odvětvích vytvořily rámcové 
podmínky k vytvoření subjektů 
zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele; vyzývá Komisi, aby 
podporovala výměnu příkladů osvědčených 
postupů po celé EU;

12. konstatuje, že v nových odvětvích 
může existovat z důvodu často nižšího 
organizačního stupně na straně 
zaměstnanců i zaměstnavatelů riziko 
nejistých pracovních poměrů a nepříliš 
dobrých pracovních podmínek; vyzývá EU
a členské státy, aby v nových odvětvích 
vytvořily rámcové podmínky k vytvoření 
subjektů zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele; vyzývá Komisi, aby 
podporovala výměnu příkladů osvědčených 
postupů po celé EU;
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Or. de

Pozměňovací návrh 71
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že v nových odvětvích 
existuje z důvodu nižšího organizačního 
stupně na straně zaměstnanců
i zaměstnavatelů velké riziko nejistých 
pracovních poměrů a špatných pracovních 
podmínek; vyzývá EU a členské státy, aby
v nových odvětvích vytvořily rámcové 
podmínky k vytvoření subjektů 
zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele; vyzývá Komisi, aby 
podporovala výměnu příkladů osvědčených 
postupů po celé EU;

12. konstatuje, že v nových odvětvích 
existuje z důvodu nižšího organizačního 
stupně na straně zaměstnanců
i zaměstnavatelů větší riziko nejistých 
pracovních poměrů a špatných pracovních 
podmínek; vyzývá členské státy, aby
v nových odvětvích vytvořily rámcové 
podmínky k vytvoření subjektů 
zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele; vyzývá Komisi, aby 
podporovala výměnu příkladů osvědčených 
postupů po celé EU;

Or. nl

Pozměňovací návrh 72
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že v nových odvětvích 
existuje z důvodu nižšího organizačního 
stupně na straně zaměstnanců
i zaměstnavatelů velké riziko nejistých 
pracovních poměrů a špatných pracovních 
podmínek; vyzývá EU a členské státy, aby
v nových odvětvích vytvořily rámcové 
podmínky k vytvoření subjektů 
zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele; vyzývá Komisi, aby 
podporovala výměnu příkladů osvědčených 
postupů po celé EU;

12. konstatuje, že v některých odvětvích
v některých členských státech nelze 
vyloučit z důvodu nižšího organizačního 
stupně na straně zaměstnanců
i zaměstnavatelů riziko nejistých 
pracovních poměrů a nevyhovujících
pracovních podmínek; vyzývá proto 
sociální partnery, aby se organizovali
a vyzývá Komisi, aby podporovala 
výměnu příkladů osvědčených postupů po 
celé EU;
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Pozměňovací návrh 73
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. naléhavě žádá členské státy, aby si 
vyměňovaly zkušenosti a odborné znalosti 
ohledně řešení problémů spojených se 
změnou klimatu a s jejími sociálními
a environmentálními důsledky, a nabádá 
Komisi k tomu, aby vypracovala nový 
soubor ukazatelů pro měření prosperity
a blahobytu v rámci nové horizontální 
koncepce “kvality života”, který obsáhne 
různé oblasti politik, jako jsou např. 
problematika životního prostředí, 
vzdělávání, zdravotní péče a kvalitních 
pracovních míst v celé EU a v jednotlivých 
členských státech;    

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy, aby ve 
spolupráci se sociálními partnery 
vypracovaly integrované plány pro 
hodnocení činností v oblasti ekologické 
transformace na místní úrovni i na úrovni 
jednotlivých států;

Or. el
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Pozměňovací návrh 75
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit 
otevřenou metodu spolupráce a výměnu 
osvědčených postupů, pokud jde
o udržitelný rozvoj, zelená pracovní místa
a celoživotní vzdělávání, s cílem zajistit 
úspěšné a efektivní řízení ekonomické 
transformace a potažmo řešení nových 
potřeb vzdělávání a nepříznivých 
sociálních důsledků vyplývajících z tohoto 
typu přechodu; 

Or. el

Pozměňovací návrh 76
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. vyzývá sociální partnery, aby vytvořili 
mechanismy pro hodnocení účasti 
zaměstnanců na strategii udržitelného 
rozvoje a navrhování a následné přijímání 
politiky k posílení efektivní účasti, pokud 
jde o udržitelnou mobilitu pracovníků
a zelený růst; 

Or. el

Pozměňovací návrh 77
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 13 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá sociální partnery, aby byli 
vstřícní vůči novým odvětvím a strategiím
k zapojení odvětvových sdružení do 
sociálního partnerství a k podpoře 
zvyšování podílu žen v subjektech 
zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele, v nichž dominují muži;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá sociální partnery, aby byli 
vstřícní vůči novým odvětvím a strategiím
k zapojení odvětvových sdružení do 
sociálního partnerství a k podpoře 
zvyšování podílu žen v subjektech 
zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele, v nichž dominují muži;

13. vyzývá sociální partnery, aby byli 
vstřícní vůči novým odvětvím a strategiím
k zapojení odvětvových sdružení do 
sociálního partnerství;

Or. nl

Pozměňovací návrh 79
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá EU a členské státy, aby
v budoucnosti spojovaly veřejnou podporu 
pro nové oblasti výroby s minimálními 
sociálními normami a zaváděním subjektů 
zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele, jako jsou podnikové 
rady a odvětvové svazy;

vypouští se



PE442.803v01-00 40/63 AM\817312CS.doc

CS

Or. nl

Pozměňovací návrh 80
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá EU a členské státy, aby
v budoucnosti spojovaly veřejnou podporu 
pro nové oblasti výroby s minimálními 
sociálními normami a zaváděním subjektů 
zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele, jako jsou podnikové rady
a odvětvové svazy;

14. je si vědom toho, že zavedení dalších 
kritérií pro udělování podpory povede
u podniků ke značné administrativní 
zátěži; vyzývá proto EU a členské státy, 
aby úžeji spojovaly veřejnou podporu pro 
nové oblasti výroby s minimálními 
sociálními normami a zaváděním subjektů 
zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele, jako jsou podnikové rady
a odvětvové svazy, pouze v případech, kdy 
je to nezbytně nutné;

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá EU a členské státy, aby
v budoucnosti spojovaly veřejnou podporu 
pro nové oblasti výroby s minimálními 
sociálními normami a zaváděním subjektů 
zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele, jako jsou podnikové rady
a odvětvové svazy;

14. vyzývá EU a členské státy, aby
v budoucnosti spojovaly veřejnou podporu 
pro nové oblasti výroby a zadávání 
veřejných zakázek s minimálními 
sociálními normami – zejména
s požadavkem na uzavření kolektivních 
smluv a jejich dodržování – a zaváděním 
subjektů zastupujících zaměstnance
a zaměstnavatele, jako jsou podnikové rady
a odvětvové svazy;

Or. de
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Pozměňovací návrh 82
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá EU a členské státy, aby
v budoucnosti spojovaly veřejnou
podporu pro nové oblasti výroby
s minimálními sociálními normami
a zaváděním subjektů zastupujících 
zaměstnance a zaměstnavatele, jako jsou 
podnikové rady a odvětvové svazy;

14. vyzývá EU a členské státy, aby 
spojovaly veřejné dotace s minimálními 
sociálními normami a podporovaly 
vytváření subjektů zastupujících
u sociálních partnerů zaměstnance
a zaměstnavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá EU, aby vytvořila rámec pro 
urychlení přechodu a restrukturalizaci
a zaručila všem dotčeným zaměstnancům 
právo účastnit se odborné přípravy
a systémů celoživotního vzdělávání; 
vyzývá členské státy, zaměstnavatele
a zaměstnance, aby chápali řízení 
dovedností, odbornou přípravu
a celoživotní vzdělávání jako společnou 
odpovědnost, tak jak je uznána v rámcové 
dohodě sociálních partnerů o celoživotním 
vzdělávání z roku 2002;

15. vyzývá EU, aby vytvořila rámec pro 
urychlení přechodu a restrukturalizaci
a závazně zaručila všem dotčeným 
zaměstnancům právo účastnit se odborné 
přípravy a systémů celoživotního 
vzdělávání; vyzývá členské státy, 
zaměstnavatele a zaměstnance, aby chápali 
řízení dovedností, odbornou přípravu
a celoživotní vzdělávání jako společnou 
odpovědnost, tak jak je uznána v rámcové 
dohodě sociálních partnerů o celoživotním 
vzdělávání z roku 2002;

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 15 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá EU, aby vytvořila rámec pro 
urychlení přechodu a restrukturalizaci
a zaručila všem dotčeným zaměstnancům 
právo účastnit se odborné přípravy
a systémů celoživotního vzdělávání; 
vyzývá členské státy, zaměstnavatele
a zaměstnance, aby chápali řízení 
dovedností, odbornou přípravu
a celoživotní vzdělávání jako společnou 
odpovědnost, tak jak je uznána v rámcové 
dohodě sociálních partnerů o celoživotním 
vzdělávání z roku 2002;

15. vyzývá EU, aby vytvořila rámec pro 
urychlení přechodu a restrukturalizaci 
výroby a zaručila všem dotčeným 
zaměstnancům právo účastnit se odborné 
přípravy a systémů celoživotního 
vzdělávání; vyzývá členské státy, 
zaměstnavatele a zaměstnance, aby chápali 
řízení dovedností, odbornou přípravu
a celoživotní vzdělávání jako společnou 
odpovědnost, tak jak je uznána v rámcové 
dohodě sociálních partnerů o celoživotním 
vzdělávání z roku 2002;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá EU, aby vytvořila rámec pro 
urychlení přechodu a restrukturalizaci
a zaručila všem dotčeným zaměstnancům 
právo účastnit se odborné přípravy
a systémů celoživotního vzdělávání;
vyzývá členské státy, zaměstnavatele
a zaměstnance, aby chápali řízení 
dovedností, odbornou přípravu
a celoživotní vzdělávání jako společnou 
odpovědnost, tak jak je uznána v rámcové 
dohodě sociálních partnerů o celoživotním 
vzdělávání z roku 2002;

15. vyzývá členské státy, zaměstnavatele
a zaměstnance, aby chápali řízení 
dovedností, odbornou přípravu
a celoživotní vzdělávání jako společnou 
odpovědnost, tak jak je uznána v rámcové 
dohodě sociálních partnerů o celoživotním 
vzdělávání z roku 2002;

Or. nl

Pozměňovací návrh 86
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. poukazuje na to, že školení
a celoživotní vzdělávání zaměstnanců, 
kterých se dotkly změny ve výrobních 
postupech podniku či odvětví, rovněž 
vytváří nová pracovní místa;

Or. sv

Pozměňovací návrh 87
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že členské státy musí 
přizpůsobit své systémy odborné přípravy
a vzdělávání tak, aby zajistily, že 
pracovníci budou moci přizpůsobit své 
dovednosti potřebám trhu práce
v udržitelném hospodářství, jež spočívá
v koncepci odborné přípravy založené na 
dovednostech;

16. zdůrazňuje, že členské státy musí 
přizpůsobit své systémy odborné přípravy
a vzdělávání tak, aby zajistily, že 
pracovníci budou moci přizpůsobit své 
dovednosti potřebám trhu práce
v udržitelném hospodářství, jež spočívá
v koncepci odborné přípravy založené na 
dovednostech; vítá v této souvislosti 
iniciativu Komise „Nové dovednosti pro 
nová pracovní místa“ a uznává, že 
spolupráce s členskými státy EU je prvním 
krokem správným směrem; upozorňuje 
však na to, že uvedená iniciativa musí být 
úžeji napojena na cíle rozhodnutí Rady
o udržitelném rozvoji a musí se dále 
rozvíjet formou konkrétních opatření jak 
na úrovni EU, tak i na úrovni členských 
států EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že členské státy musí 
přizpůsobit své systémy odborné přípravy
a vzdělávání tak, aby zajistily, že 
pracovníci budou moci přizpůsobit své 
dovednosti potřebám trhu práce
v udržitelném hospodářství, jež spočívá
v koncepci odborné přípravy založené na 
dovednostech;

16. zdůrazňuje, že členské státy musí 
přizpůsobit své systémy odborné přípravy
a vzdělávání tak, aby zajistily, že 
pracovníci budou moci přizpůsobit své 
dovednosti potřebám trhu práce ve 
více udržitelném hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyjadřuje politování nad tím, že 
stěžejní iniciativa EU 2020 „Mládež
v pohybu“ nezahrnuje mládež, která 
nestuduje na vysokých školách; 
zdůrazňuje, že má-li být dosaženo reálné 
změny, je zapotřebí zaměřit se na mladé, 
kteří mají v současné době nejméně 
příležitostí a jsou ohroženi chudobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby společně navrhli
a uskutečnili plány cílených akcí
k rekvalifikaci pracovníků v oborech, 
kterých se dotkne ekologická 
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transformace místních ekonomik, s cílem 
zajistit, aby měli přístup k novým zeleným 
pracovním místům; 

Or. el

Pozměňovací návrh 91
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá k vytvoření centra pro 
sledování zaměstnanosti, jehož posláním 
je provádět podrobné posouzení 
budoucích pracovních míst s cílem přispět 
ke zkvalitnění základní odborné přípravy
a celoživotního vzdělávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Corina Creţu

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby přizpůsobily 
nabídky odborné přípravy a strategie 
celoživotního vzdělávání potřebám starších 
zaměstnanců tak, aby byl zajištěn vysoký 
podíl účastníků i z řad osob starších 55 let; 

vyzývá členské státy, aby bojovaly proti 
diskriminaci na základě věku
a přizpůsobily nabídky odborné přípravy
a strategie celoživotního vzdělávání 
potřebám starších zaměstnanců tak, aby byl 
zajištěn vysoký podíl účastníků i z řad osob 
starších 55 let, a to včetně žen starších 55 
let; 

Or. ro
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Pozměňovací návrh 93
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá EU a členské státy, aby přijaly 
podrobné politiky týkající se inovací
a tvůrčího myšlení, a to především
v oblasti vzdělávání a školení, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy, jakožto 
základny pro zelené hospodářství, 
konkurenceschopnost a prosperitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. poznamenává, že v dobách krize je 
klíčovou otázkou zajistit, aby programy 
zaměřené na dovednosti usnadňovaly 
přístup mladých lidí na pracovní trh, aby 
tak mohli využívat svého pracovního 
potenciálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby zavedli kvóty, cílené 
náborové systémy, specializované 

vypouští se
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učňovské vzdělávání a iniciativy v oblasti 
odborné přípravy pro ženy;

Or. nl

Pozměňovací návrh 96
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby zavedli kvóty, cílené 
náborové systémy, specializované 
učňovské vzdělávání a iniciativy v oblasti 
odborné přípravy pro ženy;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 97
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby zavedli kvóty, cílené 
náborové systémy, specializované 
učňovské vzdělávání a iniciativy v oblasti 
odborné přípravy pro ženy;

18. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby zavedli kvóty, cílené 
náborové systémy, specializované 
učňovské vzdělávání a iniciativy v oblasti 
odborné přípravy pro ženy, migranty, 
dlouhodobě nezaměstnané a jiné skupiny, 
které jsou na trhu práce diskriminovány;

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby zavedli kvóty, cílené
náborové systémy, specializované
učňovské vzdělávání a iniciativy v oblasti 
odborné přípravy pro ženy;

18. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby zajistili rovné příležitosti pro 
muže i ženy, a to pokud jde o vzdělávání, 
odbornou přípravu, náborové systémy
a učňovské vzdělávání bez diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby zavedli kvóty, cílené 
náborové systémy, specializované 
učňovské vzdělávání a iniciativy v oblasti 
odborné přípravy pro ženy;

18. vyzývá sociální partnery, aby zavedli 
kvóty, cílené náborové systémy, 
specializované učňovské vzdělávání
a iniciativy v oblasti odborné přípravy pro 
ženy;

Or. de

Pozměňovací návrh 100
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. doporučuje, aby byl cíl Evropského 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci 
přeorientován na podporu udržitelného 
hospodářství;

19. doporučuje, aby byl cíl Evropského 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci 
přeorientován na podporu sociálního, 
udržitelného hospodářství;

Or. de
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Pozměňovací návrh 101
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. doporučuje, aby byl cíl Evropského 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci 
přeorientován na podporu udržitelného 
hospodářství;

19. doporučuje, aby byly cíle Evropského 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci 
přeorientovány na podporu větší 
udržitelnosti hospodářských činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby v zájmu 
řízení potřebných dovedností zřídily fondy 
pro přechodné období, které by mohly být 
financovány z Tobinovy daně z finančních 
transakcí, z daní z uhlíku a ekologických 
daní a z příjmů z obchodování s emisními 
právy a nevyužitými emisními právy 
na období 2008–2013;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby v zájmu 
řízení potřebných dovedností zřídily fondy 
pro přechodné období, které by mohly být 
financovány z Tobinovy daně z finančních 

vypouští se
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transakcí, z daní z uhlíku a ekologických 
daní a z příjmů z obchodování s emisními 
právy a nevyužitými emisními právy 
na období 2008–2013; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 104
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby v zájmu 
řízení potřebných dovedností zřídily fondy 
pro přechodné období, které by mohly být 
financovány z Tobinovy daně z finančních 
transakcí, z daní z uhlíku a ekologických 
daní a z příjmů z obchodování s emisními 
právy a nevyužitými emisními právy 
na období 2008–2013;

20. vyzývá členské státy, aby v zájmu 
řízení potřebných dovedností zřídily fondy 
pro přechodné období, které by mohly být 
financovány mj. z daní z uhlíku
a ekologických daní a z příjmů
z obchodování s emisními právy
a nevyužitými emisními právy na období 
2008–2013;

Or. es

Pozměňovací návrh 105
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá EU a členské státy, aby 
podpořily a učinily jedním z cílů 
Evropského sociálního fondu podporu 
přizpůsobení se udržitelnému hospodářství;

21. vyzývá EU a členské státy, aby 
podpořily a učinily jedním z cílů 
Evropského sociálního fondu podporu 
přizpůsobení se udržitelnému hospodářství,
a přitom zachovaly prioritu pro rozvoj 
infrastruktury;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 106
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá EU a členské státy, aby
podpořily a učinily jedním z cílů 
Evropského sociálního fondu podporu 
přizpůsobení se udržitelnému 
hospodářství;

21. vyzývá EU a členské státy, aby 
podpořily větší udržitelnost hospodářských 
činností a učinily ji jedním z cílů 
Evropského sociálního fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. konstatuje, že jsou potřeba další 
finanční prostředky na provedení cílených 
studií v nejvíce znevýhodněných 
regionech EU, aby vytyčily strategické cíle
a stanovily druhy opatření, jež jsou 
nezbytná k vytvoření příznivých podmínek 
pro rozvoj udržitelných místních 
ekonomik, se zvláštním cílem, jímž je 
vytvoření nových zelených pracovních 
míst, a integrovaná opatření k přilákání 
nových zelených podniků a k podpoře 
podniků stávajících;   

Or. el

Pozměňovací návrh 108
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. zdůrazňuje, že cílené investice do 
ekologické transformace znevýhodněných 
regionů EU jsou jedním z nejužitečnějších 
nástrojů k dosažení strategických cílů
v oblasti regionální konvergence a územní 
soudržnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 109
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. připomíná, že rozměr udržitelnosti by 
neměl zůstat omezen na odbornou přípravu 
na pracovních místech souvisejících se 
životním prostředím, ale že je třeba jej 
začlenit do veškerých programů odborné 
přípravy a učinit z něj podmínku 
financování;

22. připomíná, že rozměr udržitelnosti by 
neměl zůstat omezen na odbornou přípravu 
na pracovních místech souvisejících se 
životním prostředím, ale že je třeba jej 
začlenit do veškerých programů odborné 
přípravy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 110
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. připomíná, že rozměr udržitelnosti by 
neměl zůstat omezen na odbornou přípravu 
na pracovních místech souvisejících se 
životním prostředím, ale že je třeba jej 
začlenit do veškerých programů odborné 
přípravy a učinit z něj podmínku 
financování;

22. připomíná, že rozměr udržitelnosti by 
neměl zůstat omezen na odbornou přípravu 
na pracovních místech souvisejících se 
životním prostředím, ale že je třeba jej 
začlenit do veškerých programů odborné 
přípravy;
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Or. es

Pozměňovací návrh 111
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. připomíná, že rozměr udržitelnosti by 
neměl zůstat omezen na odbornou přípravu 
na pracovních místech souvisejících se 
životním prostředím, ale že je třeba jej 
začlenit do veškerých programů odborné 
přípravy a učinit z něj podmínku 
financování;

22. připomíná, že rozměr udržitelnosti by 
neměl zůstat omezen na odbornou přípravu 
na pracovních místech souvisejících se 
životním prostředím, ale že je třeba jej 
začlenit do veškerých programů odborné 
přípravy;

Or. nl

Pozměňovací návrh 112
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. připomíná, že rozměr udržitelnosti by 
neměl zůstat omezen na odbornou přípravu 
na pracovních místech souvisejících se 
životním prostředím, ale že je třeba jej 
začlenit do veškerých programů odborné 
přípravy a učinit z něj podmínku 
financování;

22. připomíná, že rozměr udržitelnosti by 
neměl zůstat omezen na odbornou přípravu 
na pracovních místech souvisejících se 
životním prostředím, ale že je třeba jej 
začlenit do veškerých programů odborné 
přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že přechod k nové 
ekonomice by neměl být využíván jako 
záminka ke snížení financování některých 
opatření v oblasti rovných příležitostí, ale 
měl by být naopak chápán jako jedinečná 
příležitost ke zvýšení účasti žen na trhu 
práce EU, neboť to je nezbytná podmínka
k zajištění udržitelného růstu, optimálního 
rozvoje potenciálu tvorby pracovních míst
a posílení konkurenceschopnosti;

Or. sv

Pozměňovací návrh 114
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá členské státy, aby koncepci 
udržitelného hospodářství začlenily 
do základní odborné přípravy, vzdělávání
a celoživotního vzdělávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá EU a členské státy, aby 
vytvořily rámcové podmínky pro sociálně 
spravedlivou transformaci, které omezí 
rizika přechodu pro všechny zaměstnance
na co nejmenší možnou míru a optimalizují 
jeho přínosy;

23. konstatuje, že vyšší míra udržitelnosti 
hospodářských činností s sebou může 
přinést změny v celých průmyslových 
oborech, např. uhelných elektrárnách, 
pokud se třeba ukáže, že technologie 
sloužící k zachycování a ukládání uhlíku 
nemohou být využívány v širokém 
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měřítku; vyzývá EU a členské státy, aby 
vytvořily rámcové podmínky pro sociálně 
spravedlivou transformaci, které omezí 
negativní rizika přechodu na co nejmenší 
možnou míru;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá EU a členské státy, aby 
vytvořily rámcové podmínky pro sociálně 
spravedlivou transformaci, které omezí 
rizika přechodu pro všechny zaměstnance 
na co nejmenší možnou míru a optimalizují 
jeho přínosy;

23. vyzývá EU a členské státy, aby 
vytvořily rámcové podmínky pro sociálně 
spravedlivou transformaci, které omezí 
rizika přechodu pro všechny zaměstnance 
na co nejmenší možnou míru a optimalizují 
jeho přínosy; zdůrazňuje, že sociálně 
spravedlivá transformace je základním 
prvkem udržitelného rozvoje a nezbytným 
předpokladem, pokud mají lidé v Evropě 
transformaci poskytnout svou podporu;

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá EU a členské státy, aby 
vytvořily rámcové podmínky pro sociálně 
spravedlivou transformaci, které omezí 
rizika přechodu pro všechny zaměstnance 
na co nejmenší možnou míru a optimalizují 
jeho přínosy;

23. vyzývá EU a členské státy, aby 
vytvořily rámcové podmínky pro sociálně 
spravedlivou transformaci, které omezí 
rizika přechodu pro všechny zaměstnance 
na co nejmenší možnou míru a optimalizují 
jeho přínosy; konstatuje, že sociální 
standardy spravedlivého přechodu musí 
zahrnovat standardy týkající se politik 
odměňování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 118
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá EU a členské státy, aby
vytvořily rámcové podmínky pro sociálně 
spravedlivou transformaci, které omezí 
rizika přechodu pro všechny zaměstnance 
na co nejmenší možnou míru a optimalizují 
jeho přínosy;

23. vyzývá EU a členské státy, aby 
usilovaly o sociálně spravedlivou 
transformaci, která omezí rizika přechodu 
pro všechny zaměstnance na co nejmenší 
možnou míru a optimalizují jeho přínosy;

Or. nl

Pozměňovací návrh 119
Corina Creţu

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá EU a členské státy, aby 
vytvořily rámcové podmínky pro sociálně 
spravedlivou transformaci, které omezí 
rizika přechodu pro všechny zaměstnance 
na co nejmenší možnou míru a optimalizují 
jeho přínosy; 

23. naléhavě žádá EU a členské státy, aby
se při přechodu k udržitelnému 
hospodářství snažily vyvarovat sociálních 
obětí a aby vytvořily rámcové podmínky 
pro sociálně spravedlivou transformaci, 
které omezí rizika přechodu pro všechny 
zaměstnance na co nejmenší možnou míru
a optimalizují jeho přínosy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 120
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 24 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že náklady vzniklé
v důsledku chybějícího řízení transformace 
jsou mnohonásobně vyšší než investice 
prováděné s předstihem; vyzývá Komisi, 
členské státy a sociální partnery, aby 
společně převzali zodpovědnost za 
preventivní řízení transformace;

24. zdůrazňuje, že náklady vzniklé
v důsledku chybějícího řízení transformace 
mohou být mnohonásobně vyšší než 
investice prováděné s předstihem; vyzývá 
Komisi, členské státy a sociální partnery, 
aby společně převzali zodpovědnost za 
preventivní řízení transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. upozorňuje na to, že udržitelné 
hospodářství je zapotřebí začlenit do 
rámce odpovědnosti podniků a sociálně 
environmentální odpovědnosti, a na 
možnost prosazovat kulturu udržitelného 
rozvoje a udržitelného hospodářství 
prostřednictvím školicích programů
v souvislosti se společenskou odpovědností 
podniků; 

Or. el

Pozměňovací návrh 122
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. připomíná, že stěžejními preventivními 
opatřeními jsou prosazování kolektivních 
dohod a jejich podpora v zájmu předjímání 
změny a zabránění rušení pracovních míst
a propouštění, společně s posilováním 

25. připomíná, že stěžejními preventivními 
opatřeními jsou prosazování kolektivních 
dohod a jejich podpora v zájmu předjímání 
změny a zabránění nezaměstnanosti, 
společně s posilováním sociální jistoty, 
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sociální jistoty, režimů podpory příjmů
a aktivních odvětvových iniciativ odborné 
přípravy;

režimů podpory příjmů a aktivních 
odvětvových iniciativ odborné přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Corina Creţu

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. připomíná, že stěžejními preventivními 
opatřeními jsou prosazování kolektivních 
dohod a jejich podpora v zájmu předjímání 
změny a zabránění rušení pracovních míst
a propouštění, společně s posilováním 
sociální jistoty, režimů podpory příjmů
a aktivních odvětvových iniciativ odborné 
přípravy; 

25. připomíná, že stěžejními preventivními 
opatřeními jsou vytváření nezbytných 
podmínek k tomu, aby pracující mohli 
projít dalším školením a zvyknout si na 
nové zelené technologie s cílem zabránit 
ztrátám pracovních míst, a prosazování 
kolektivních dohod a jejich podpora
v zájmu předjímání změny a zabránění 
rušení pracovních míst a propouštění, 
společně s posilováním sociální jistoty, 
režimů podpory příjmů a aktivních 
odvětvových iniciativ odborné přípravy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 124
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby poskytla na 
úrovni EU podporu pro výzkum 
budoucích povolání, aby se předešlo 
propouštění a aby byla v Evropské unii 
zachována pracovní místa;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 125
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, členské státy
a sociální partnery, aby zahrnuli zásadní 
environmentální otázky do sociálního 
dialogu na všech úrovních konzultace,
a to především při odvětvových jednáních; 

Or. el

Pozměňovací návrh 126
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyzývá Komisi, členské státy
a sociální partnery, aby na všech úrovních 
přispěli k vypracování školicích 
programů, které kladou důraz na 
spotřebitele a pracující a jejichž cílem je 
prosazovat kulturu udržitelného rozvoje
a rozšiřovat povědomí o ekologických 
otázkách;

Or. el

Pozměňovací návrh 127
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
mezinárodní organizace úzce a efektivně 
spolupracovaly a vzájemně se doplňovaly,
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a vyzývá Světovou obchodní organizaci, 
aby přijala opatření týkající se sociální
a environmentální dimenze investiční 
činnosti a obchodu;

Or. el

Pozměňovací návrh 128
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že aby byl přechod 
sociálně spravedlivý, musí se zaměstnanci 
na tomto procesu podílet jako partneři; 
vyzývá k zapojení „zelených zástupců“ 
odborových svazů do aktivit společností, 
aby se aktivně podíleli na přeměně svých 
pracovišť, společností a průmyslových 
odvětví tak, aby byly šetrnější vůči 
životnímu prostředí;

26. zdůrazňuje, že aby byl přechod 
sociálně spravedlivý, musí se zaměstnanci 
na tomto procesu podílet jako partneři; 
vyzývá k zapojení „zelených zástupců“ 
zaměstnanců do aktivit společností, aby se 
aktivně podíleli na přeměně svých 
pracovišť, společností a průmyslových 
odvětví tak, aby byly šetrnější vůči 
životnímu prostředí;

Or. nl

Pozměňovací návrh 129
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že aby byl přechod 
sociálně spravedlivý, musí se zaměstnanci 
na tomto procesu podílet jako partneři; 
vyzývá k zapojení „zelených zástupců“
odborových svazů do aktivit společností,
aby se aktivně podíleli na přeměně svých 
pracovišť, společností a průmyslových 
odvětví tak, aby byly šetrnější vůči 
životnímu prostředí;

26. zdůrazňuje, že aby byl přechod 
sociálně spravedlivý, musí se zaměstnanci 
na tomto procesu podílet jako partneři; 
vyzývá společnosti, aby byly vstřícné vůči 
návrhům odborových svazů na přeměnu 
svých pracovišť, společností
a průmyslových odvětví tak, aby byly 
šetrnější vůči životnímu prostředí;

Or. es
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Pozměňovací návrh 130
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že aby byl přechod 
sociálně spravedlivý, musí se zaměstnanci 
na tomto procesu podílet jako partneři; 
vyzývá k zapojení „zelených zástupců“ 
odborových svazů do aktivit společností, 
aby se aktivně podíleli na přeměně svých 
pracovišť, společností a průmyslových 
odvětví tak, aby byly šetrnější vůči
životnímu prostředí;

26. zdůrazňuje, že aby byl přechod 
sociálně spravedlivý, měli by se 
zaměstnanci na tomto procesu podílet jako 
partneři; vyzývá všechny sociální 
partnery, aby se aktivně podíleli na 
přeměně svých pracovišť, společností
a průmyslových odvětví ve prospěch větší 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Tadeusz Cymański

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že aby byl přechod 
sociálně spravedlivý, musí se zaměstnanci 
na tomto procesu podílet jako partneři; 
vyzývá k zapojení „zelených zástupců“ 
odborových svazů do aktivit společností, 
aby se aktivně podíleli na přeměně svých 
pracovišť, společností a průmyslových 
odvětví tak, aby byly šetrnější vůči 
životnímu prostředí;

26. zdůrazňuje, že aby byl přechod 
sociálně spravedlivý, musí se zaměstnanci 
na tomto procesu podílet jako partneři;

Or. pl

Pozměňovací návrh 132
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 27 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby při řízení přechodu 
strukturovaně spolupracovali se subjekty 
činnými v oblasti životního prostředí 
včetně nevládních organizací;

27. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby při řízení přechodu 
strukturovaně spolupracovali se subjekty 
činnými v oblasti životního prostředí 
včetně nevládních organizací; vyzývá 
Komisi, aby rozšířila probíhající sociální 
dialog s odborovými svazy a občany, a aby 
přitom také upřednostňovala hledisko 
životního prostředí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby při řízení přechodu 
strukturovaně spolupracovali se subjekty 
činnými v oblasti životního prostředí 
včetně nevládních organizací;

27. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby při řízení přechodu 
spolupracovali se subjekty činnými
v oblasti životního prostředí a odborníky, 
včetně nevládních organizací, s cílem 
dosáhnout udržitelnějších způsobů 
výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Dirk Sterckx

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby při řízení přechodu 
strukturovaně spolupracovali se subjekty
činnými v oblasti životního prostředí 
včetně nevládních organizací;

27. vyzývá členské státy a sociální 
partnery, aby při řízení přechodu 
strukturovaně využívali rad odborníků
v oblasti životního prostředí; 
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Or. nl

Pozměňovací návrh 135
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá EU, aby s pomocí sociálních 
partnerů zahájila systematický dialog ve 
svých vnějších vztazích, aby podobný 
přístup k udržitelnému rozvoji zaujali i 
v jiných částech světa s cílem zaručit 
stejné podmínky rozvoje a zajistit, aby 
nebyla ohrožena konkurenceschopnost 
průmyslu; zajištění spravedlivé 
hospodářské soutěže v zelených výrobních 
oborech bude mít blahodárný účinek na 
zlepšení ochrany a pracovních podmínek 
pracovníků v tomto oboru; 

Or. el

Pozměňovací návrh 136
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. vyzývá Komisi, členské státy
a sociální partnery, aby vystupňovali své 
úsilí s cílem efektivně řešit nepříznivé 
dopady restrukturalizace, a to jak na 
místní ekonomiku, tak na zaměstnanost;
zdůrazňuje, že je zapotřebí šířit hlavní 
směry týkající se řízení přechodu a jeho 
sociálních důsledků;

Or. el


