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Pozměňovací návrh 1
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění 
všech forem diskriminace žen (CEDAW) 
přijatou v roce 1979,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Právní východisko 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na Všeobecnou deklaraci 
lidských práv z roku 1948, znovu 
potvrzené na Světové konferenci o lidských 
právech v roce 1993, a zejména na její 
články 3, 16, 18, 23, 25, 26 a 29,

s ohledem na Všeobecnou deklaraci 
lidských práv z roku 1948, znovu 
potvrzenou na Světové konferenci 
o lidských právech v roce 1993, a zejména 
na její články 3, 16, 18, 23, 25, 26, 27 a 29,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Právní východisko 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na úmluvy MOP č. 26 a 131 
o stanovení minimální mzdy,

– s ohledem na úmluvy MOP č. 26 a 131 
o stanovení minimální mzdy a č. 29 a 105 
o zrušení nucené práce,

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu MOP nazvanou 
„Globální aliance proti nucené práci. 
Souhrnná zpráva navazující na Deklaraci 
MOP o základních zásadách a právech při 
práci. Zpráva generálního ředitele z roku 
2005“,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Právní východisko 5 b (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 34, 35 a 36 Listiny 
základních práv Evropské unie, ve kterých 
se výslovně definuje právo na sociální 
pomoc a pomoc v oblasti bydlení, vysoký 
stupeň ochrany lidského zdraví a přístup 
ke službám obecného hospodářského 
zájmu1,
1(Úř. věst. C 303, 14.12.2007, s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Právní východisko 5 c (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci a stanovisko 
Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví 
(A6 0364/2008),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Karima Delli

Návrh usnesení
Právní východisko 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
6. května 2009 o aktivním začleňování 
osob vyloučených z trhu práce,

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 
3. října 2008, KOM(2008) 0639, a své 
usnesení ze dne 6. května 2009 o aktivním 
začleňování osob vyloučených z trhu 
práce,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Frédéric Daerden, Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
3. října 2008 o doporučení Komise 
o aktivním začleňování osob vyloučených 
z trhu práce,
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Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 
3. října 2008 o aktivním začleňování osob 
vyloučených z trhu práce,

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Karima Delli

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své písemné prohlášení 
č. 0111/2007 o zamezení bezdomovectví 
na ulicích přijaté dne 22. dubna 2008,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh Komise na 
rozhodnutí Rady o hlavních směrech 
politik zaměstnanosti členských států 
předložený dne 27. dubna 2010,
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Pozměňovací návrh 12
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že chudoba a 
sociální vyloučení jsou porušením zásad 
lidské důstojnosti a porušením základních 
lidských práv, a že hlavním cílem systémů 
podpory příjmů musí být to, aby lidem 
pomohly zbavit se chudoby a umožnit jim 
důstojný život,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že přes všechna 
prohlášení o snížení chudoby se sociální 
nerovnost prohloubila a ke konci roku 
2008 žilo 17 % obyvatel (čili přibližně 
85 milionů osob) i přes sociální transfery11

pod hranicí chudoby, zatímco v roce 2005 
činil tento podíl 16 % a v roce 2000 v EU-
15 dosáhl hodnoty 15 %,

B. vzhledem k tomu, že přes hospodářskou 
prosperitu a všechna prohlášení o snížení 
chudoby se sociální nerovnost prohloubila 
a ke konci roku 2008 žilo 17 % obyvatel 
(čili přibližně 85 milionů osob) i přes 
sociální transfery11 pod hranicí chudoby, 
zatímco v roce 2005 činil tento podíl 16 % 
a v roce 2000 v EU-15 dosáhl hodnoty 
15 %,

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že přes všechna 
prohlášení o snížení chudoby se sociální 
nerovnost prohloubila a ke konci roku 
2008 žilo 17 % obyvatel (čili přibližně 
85 milionů osob) i přes sociální transfery11

pod hranicí chudoby, zatímco v roce 2005 
činil tento podíl 16 % a v roce 2000 v EU-
15 dosáhl hodnoty 15 %,

B. vzhledem k tomu, že přes všechna 
prohlášení o snížení chudoby se sociální 
nerovnost prohloubila a ke konci roku 
2008 žilo 17 % obyvatel (čili přibližně 
85 milionů osob) i po sociálních 
transferech11 pod hranicí chudoby, 
zatímco v roce 2005 činil tento podíl 16 % 
a v roce 2000 v EU-15 dosáhl hodnoty 
15 %,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že jen hospodářský 
růst a pracovní místa nepřinesly snižování 
chudoby; vzhledem k tomu, že sociální 
transfery mají ve snižování chudoby a 
jako automatické stabilizátory v průběhu 
krize nezanedbatelnou roli – snížení rizika 
chudoby o 38 % (údaje z roku 2008), byť 
existují v členských státech značné rozdíly 
v tom, do jaké míry se tak děje, a redukční 
účinek se pohybuje od 50 % či více 
v některých zemích po 17 % či méně 
v jiných, což odráží rozdílný objem 
vydaných prostředků, v rozmezí od 12 do 
30 % HDP, a rozdíly v efektivnosti a 
účelnosti systémů sociální ochrany,

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že míra rizika 
chudoby je vyšší u dětí a mladistvých do 
17 let než u celkové populace, a dosáhla 
v roce 2008 v EU-27 20 %, přičemž 
nejvyšší míra rizika je zaznamenána 
v Rumunsku (33 %), Bulharsku (26 %), 
Itálii a Lotyšsku (25 %), Španělsku 
(24 %), Řecku, Portugalsku, Litvě a ve 
Velké Británii (shodně 23 %) a v Polsku 
(22 %),

C. vzhledem k tomu, že míra rizika 
chudoby je vyšší u dětí a mladistvých do 
17 let než u celkové populace, a dosáhla 
v roce 2008 v EU-27 20 %, přičemž 
nejvyšší míra rizika je 33 %,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že starší osoby jsou 
rovněž vystaveny vyšší míře rizika 
chudoby než celková populace, což se 
v EU v roce 2008 týkalo přibližně 19 % 
populace nad 65 let či více,

D. vzhledem k tomu, že starší osoby jsou 
rovněž vystaveny vyšší míře rizika 
chudoby než celková populace, což se 
v EU v roce 2008 týkalo přibližně 19 % 
populace nad 65 let či více, zatímco v roce 
2005 činil tento podíl 19 % a v roce 2000 
dosáhl hodnoty 17 %,

Or. en



PE441.188v02-00 10/99 AM\817360CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 18
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že rozšíření nejisté 
práce a nízkých mezd vede k vzestupu
procentního podílu pracovníků 
ohrožených chudobou; podíl populace EU, 
která má zaměstnání, ale je ohrožena 
chudobou, představoval v roce 2008 
v průměru 8 %, přičemž nejvyšší byl tento 
podíl v Rumunsku (17 %), Řecku (14 %), 
Polsku a Portugalsku (v obou zemích 
12 %), Španělsku a Lotyšsku (v obou 
zemích 11 %),

E. vzhledem k tomu, že trvale vysoká míra
nejisté práce a nízkých mezd v některých 
odvětvích vede k tomu, že procentní podíl
pracovníků ohrožených chudobou má 
stagnující vysokou úroveň; podíl populace 
EU-27, která má zaměstnání, ale je 
ohrožena chudobou, představoval v roce 
2008 v průměru 8 %, přičemž v roce 2005 
činil tento podíl 8 % a v roce 2000 v EU-
15 dosáhl hodnoty 7 %,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že v doporučení 
92/441/EHS ze dne 24. června 1992 Rada 
doporučuje členským státům, aby uznaly 
základní právo člověka na dostatečné 
prostředky a sociální pomoc, aby mohl žít 
způsobem slučitelným s lidskou 
důstojností; vzhledem k tomu, že 
v doporučení 92/442/EHS zde dne 
27. července 1992 Rada doporučuje, aby 
členské státy zaručovaly důstojnou životní 
úroveň pro všechny; vzhledem k tomu, že 
v závěrech zasedání, které se konalo dne 
17. prosince 1999, Rada potvrdila 
podporu sociálnímu začleňování jako 
jednomu z cílů při modernizaci a zlepšení 
sociální ochrany,
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Or. it

Pozměňovací návrh 20
Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že většina populace
s rizikem chudoby jsou ženy, a to z důvodu 
nezaměstnanosti, nejisté a špatně placené 
práce, mzdové diskriminace a nízkých 
penzí a důchodů,

F. vzhledem k tomu, že ženy tvoří 
významný segment s rizikem chudoby, a to 
z důvodu nezaměstnanosti, nejisté a špatně 
placené práce, mzdové diskriminace a 
nízkých penzí a důchodů,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že většina populace 
s rizikem chudoby jsou ženy, a to z důvodu 
nezaměstnanosti, nejisté a špatně placené 
práce, mzdové diskriminace a nízkých 
penzí a důchodů,

F. vzhledem k tomu, že většina populace 
s rizikem chudoby jsou ženy, a to z důvodu 
nezaměstnanosti, nesdílených 
pečovatelských povinností, nejisté a špatně 
placené práce, mzdové diskriminace a 
nízkých penzí a důchodů,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že v EU neexistují 
oficiální údaje o situacích extrémní 
chudoby, jako je bezdomovectví, a je tedy 
složité hodnotit současné trendy,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že ženám hrozí 
chudoba více než mužům; vzhledem 
k tomu, že přetrvávající trend směřující 
k feminizaci chudoby v evropské 
společnosti v současnosti ukazuje, že 
stávající rámec systémů sociální ochrany 
a řada sociálních a hospodářských politik 
a politik zaměstnanosti v Unii není 
koncipována tak, aby odpovídala 
potřebám žen a rozdílům v práci spojeným 
se ženami; vzhledem k tomu, že chudoba 
žen a jejich sociální vyloučení v Evropě 
vyžadují konkrétní, vícečetná a na pohlaví 
zaměřená řešení,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že ženám, zejména 
starším, hrozí extrémní chudoba více než 
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mužům, neboť systémy sociálního 
zabezpečení jsou často založeny na zásadě 
trvalého placeného zaměstnání; vzhledem 
k tomu, že by v boji proti chudobě nemělo 
být individualizované právo na přiměřený 
minimální příjem podmíněno příspěvky 
souvisejícími se zaměstnáním,

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti mladých dosáhla dosud 
nevídaných rozměrů a činí v Evropské 
unii 21,4 %, od 7,6 % v Nizozemsku po 
44,5 % ve Španělsku a 43,8 % v Lotyšsku, 
a odborné přípravy a stáže, které jsou 
nabízené mladým lidem, jsou často 
neplacené nebo za ně mladí lidé dostávají 
velmi nízké odměny,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že v důsledku 
finanční a hospodářské krize jsou 
příležitosti pro nalezení pracovního místa 
stále menší, odhaduje se více než 
5 milionů ztracených pracovních míst od 
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září 2008 a zvýšení nejistoty,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Evropský rok boje 
proti chudobě má mít rozhodující vliv na 
zvýšení informovanosti o sociálním
vyloučení a na podporu aktivního 
začlenění, což vyžaduje spravedlivou
přerozdělování příjmů a bohatství, a že 
předpokládá opatření, která by zajistila 
účinnou hospodářskou a sociální 
soudržnost,

G. vzhledem k tomu, že Evropský rok boje 
proti chudobě má mít rozhodující vliv na 
zvýšení informovanosti o chudobě a z ní 
plynoucím sociálním vyloučení a na 
podporu aktivního začlenění, což vyžaduje 
spravedlivější přerozdělování bohatství, a 
že předpokládá opatření, která by zajistila 
účinnou hospodářskou a sociální 
soudržnost,

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Evropský rok boje 
proti chudobě má mít rozhodující vliv na 
zvýšení informovanosti o sociálním
vyloučení a na podporu aktivního
začlenění, což vyžaduje spravedlivou
přerozdělování příjmů a bohatství, a že
předpokládá opatření, která by zajistila 
účinnou hospodářskou a sociální 
soudržnost,

G. vzhledem k tomu, že Evropský rok boje 
proti chudobě má mít rozhodující vliv na 
zvýšení informovanosti a na zlepšování 
politických řešení v reakci na sociální
vyloučení, podporovat aktivní začlenění, 
zajištění přiměřeného příjmu, přístup ke 
kvalitním službám a podpůrné kroky pro 
důstojné pracovní podmínky, a že
vyžaduje spravedlivé přerozdělování 
příjmů a bohatství a předpokládá opatření, 
která by zajistila účinnou hospodářskou a 
sociální soudržnost,
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Evropský rok boje 
proti chudobě má mít rozhodující vliv na 
zvýšení informovanosti o sociálním 
vyloučení a na podporu aktivního 
začlenění, což vyžaduje spravedlivou 
přerozdělování příjmů a bohatství, a že 
předpokládá opatření, která by zajistila 
účinnou hospodářskou a sociální 
soudržnost,

G. vzhledem k tomu, že Evropský rok boje 
proti chudobě musí posílit informovanost
o sociálním vyloučení a podporovat 
nástroje a politiky, které budou použity 
k vyvažování hospodářských a sociálních 
nesrovnalostí v evropských regionech,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Evropský rok boje 
proti chudobě má mít rozhodující vliv na 
zvýšení informovanosti o sociálním 
vyloučení a na podporu aktivního 
začlenění, což vyžaduje spravedlivou
přerozdělování příjmů a bohatství, a že 
předpokládá opatření, která by zajistila 
účinnou hospodářskou a sociální 
soudržnost,

G. vzhledem k tomu, že Evropský rok boje 
proti chudobě má mít rozhodující vliv na 
zvýšení informovanosti o sociálním 
vyloučení a na podporu aktivního 
začlenění, což vyžaduje spravedlivé
přerozdělování příjmů a bohatství, a že 
předpokládá opatření, která by zajistila 
účinnou hospodářskou a sociální 
soudržnost, a že minimální příjem může 
poskytovat vhodnou bezpečnostní síť 
zranitelným osobám a osobám na okraji 
společnosti, které čelí chudobě a 
sociálnímu vyloučení,
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že v EU-27 je 
hospodářské a finanční klima třeba 
správně vyhodnotit, s cílem povzbudit 
členské státy k vytváření hranice 
minimálního příjmu, která by 
napomohla zvýšení životní úrovně a 
posilovala by konkurenční chování,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k vícerozměrné povaze 
chudoby a sociálního vyloučení, 
k existenci zvláště zranitelných skupin 
obyvatel (děti, ženy a starší osoby), které 
zahrnují také invalidní osoby, imigranty, 
početné rodiny a rodiny s jedním rodičem, 
nemocné s chronickým onemocněním a 
bezdomovce, a rovněž vzhledem
k nezbytnosti začlenit prevenci a boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení do dalších 
politik, zaručit všeobecný přístup
k veřejným službám, kvalitnímu 
zaměstnání se všemi právy a příjem, který 
umožňuje důstojný život,

J. vzhledem k vícerozměrné povaze 
chudoby a sociálního vyloučení, 
k nezbytnosti začlenit opatření a nástroje 
pro prevenci a boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení do dalších 
evropských politik, vypracování pokynů 
pro členské státy v zájmu jejich začlenění 
do vnitrostátních politik, zajištění přístupu
k veřejným službám, spravedlivému 
sociálně-ekonomickému prostředí, 
pracovním podmínkám a právům, které 
lidem umožní spravedlivou odměnu a 
budou posilovat konkurenční trhy,

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k vícerozměrné povaze 
chudoby a sociálního vyloučení, 
k existenci zvláště zranitelných skupin 
obyvatel (děti, ženy a starší osoby), které 
zahrnují také invalidní osoby, imigranty, 
početné rodiny a rodiny s jedním rodičem, 
nemocné s chronickým onemocněním a 
bezdomovce, a rovněž vzhledem 
k nezbytnosti začlenit prevenci a boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení do dalších 
politik, zaručit všeobecný přístup 
k veřejným službám, kvalitnímu 
zaměstnání se všemi právy a příjem, který 
umožňuje důstojný život,

J. vzhledem k vícerozměrné povaze 
chudoby a sociálního vyloučení, 
k existenci zvláště zranitelných skupin 
obyvatel (děti, ženy, starší osoby, invalidní 
osoby a další), které zahrnují také invalidní 
osoby, imigranty, včetně migrujících osob 
bez dokumentů, etnické menšiny včetně 
Romů, početné rodiny a rodiny s jedním 
rodičem, nemocné s chronickým 
onemocněním a bezdomovce, a rovněž 
vzhledem k nezbytnosti začlenit prevenci a 
boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
do dalších politik, zaručit kvalitu 
sociálního zabezpečení a sociální 
ochrany, všeobecný přístup k veřejným 
službám, kvalitnímu zaměstnání se všemi 
právy a příjem, který umožňuje důstojný 
život,

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k vícerozměrné povaze 
chudoby a sociálního vyloučení, 
k existenci zvláště zranitelných skupin 
obyvatel (děti, ženy a starší osoby), které 
zahrnují také invalidní osoby, imigranty, 
početné rodiny a rodiny s jedním rodičem, 

J. vzhledem k vícerozměrné povaze 
chudoby a sociálního vyloučení, 
k existenci zvláště zranitelných skupin 
obyvatel (děti, ženy a starší osoby), které 
zahrnují také invalidní osoby, imigranty, 
početné rodiny a rodiny s jedním rodičem, 
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nemocné s chronickým onemocněním a 
bezdomovce, a rovněž vzhledem 
k nezbytnosti začlenit prevenci a boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení do dalších 
politik, zaručit všeobecný přístup 
k veřejným službám, kvalitnímu 
zaměstnání se všemi právy a příjem, který 
umožňuje důstojný život,

nemocné s chronickým onemocněním a 
bezdomovce, a rovněž vzhledem 
k nezbytnosti začlenit prevenci a boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení do dalších 
politik, zaručit všeobecný přístup k veřejné 
infrastruktuře a službám obecného zájmu, 
kvalitnímu zaměstnání se všemi právy a 
zaručený minimální příjem bránící 
chudobě, který vyhovuje zásadám
sociální, kulturní a politické účasti a 
důstojnému životu,

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k vícerozměrné povaze 
chudoby a sociálního vyloučení, 
k existenci zvláště zranitelných skupin 
obyvatel (děti, ženy a starší osoby), které 
zahrnují také invalidní osoby, imigranty, 
početné rodiny a rodiny s jedním rodičem, 
nemocné s chronickým onemocněním a 
bezdomovce, a rovněž vzhledem 
k nezbytnosti začlenit prevenci a boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení do dalších 
politik, zaručit všeobecný přístup 
k veřejným službám, kvalitnímu 
zaměstnání se všemi právy a příjem, který 
umožňuje důstojný život,

J. vzhledem k vícerozměrné povaze 
chudoby a sociálního vyloučení, 
k existenci zvláště potřebných skupin 
obyvatel (děti, ženy a starší osoby), které 
zahrnují také invalidní osoby, imigranty, 
početné rodiny a rodiny s jedním rodičem, 
nemocné s chronickým onemocněním a 
bezdomovce, a rovněž vzhledem 
k nezbytnosti začlenit prevenci a boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení do dalších 
politik, zaručit všeobecný přístup k cenově 
dostupným veřejným službám, kvalitnímu
zaměstnání se všemi právy a příjem, který 
umožňuje důstojný život,

Or. hu
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Pozměňovací návrh 36
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k vícerozměrné povaze 
chudoby a sociálního vyloučení, 
k existenci zvláště zranitelných skupin 
obyvatel (děti, ženy a starší osoby), které 
zahrnují také invalidní osoby, imigranty, 
početné rodiny a rodiny s jedním rodičem, 
nemocné s chronickým onemocněním a 
bezdomovce, a rovněž vzhledem 
k nezbytnosti začlenit prevenci a boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení do dalších 
politik, zaručit všeobecný přístup 
k veřejným službám, kvalitnímu 
zaměstnání se všemi právy a příjem, který 
umožňuje důstojný život,

J. vzhledem k vícerozměrné povaze 
chudoby a sociálního vyloučení, 
k existenci zvláště zranitelných skupin 
obyvatel (děti, ženy a starší osoby), které 
zahrnují také invalidní osoby, imigranty, 
menšiny, zejména Romy, početné rodiny a 
rodiny s jedním rodičem, nemocné 
s chronickým onemocněním a 
bezdomovce, a rovněž vzhledem 
k nezbytnosti začlenit prevenci a boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení do dalších 
politik, zaručit všeobecný přístup 
k veřejným službám, kvalitnímu 
zaměstnání se všemi právy a příjem, který 
umožňuje důstojný život,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k vícerozměrné povaze 
chudoby a sociálního vyloučení, 
k existenci zvláště zranitelných skupin 
obyvatel (děti, ženy a starší osoby), které 
zahrnují také invalidní osoby, imigranty, 
početné rodiny a rodiny s jedním rodičem, 
nemocné s chronickým onemocněním a 
bezdomovce, a rovněž vzhledem 
k nezbytnosti začlenit prevenci a boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení do dalších 
politik, zaručit všeobecný přístup 
k veřejným službám, kvalitnímu 

J. vzhledem k vícerozměrné povaze 
chudoby a sociálního vyloučení, 
k existenci zvláště zranitelných skupin 
obyvatel (děti, ženy a starší osoby), které 
zahrnují také invalidní osoby, imigranty, 
početné rodiny a rodiny s jedním rodičem, 
nemocné s chronickým onemocněním a 
bezdomovce, a rovněž vzhledem 
k nezbytnosti začlenit prevenci a boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení do dalších 
politik, zaručit všeobecný přístup 
k veřejným službám, důstojnému 
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zaměstnání se všemi právy a příjem, který 
umožňuje důstojný život,

zaměstnání se všemi právy a příjem, který 
umožňuje důstojný život,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že rozsah extrémní 
chudoby neovlivňuje negativně jen 
sociální soudržnost v Evropě, ale také naši 
ekonomiku, neboť vyloučení značné části 
naší společnosti na trvalém základě 
oslabuje konkurenceschopnost našeho 
hospodářství a zvyšuje tlak na příjem 
členů domácnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k nezbytnosti stanovit 
celkový cíl s upřednostněním hospodářské 
a sociální soudržnosti a ochraně základních 
lidských práv, což zahrnuje rovnováhu 
mezi hospodářskou politikou, politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a 
politikou ochrany životního prostředí a 
spravedlivým přerozdělením bohatství a 
příjmů,

K. vzhledem k tomu, že je třeba, zejména 
v rámci strategie Evropa 2020, stanovit
celkový cíl s upřednostněním hospodářské 
a sociální soudržnosti a ochrany základních 
lidských práv, což zahrnuje rovnováhu 
mezi hospodářskou politikou, politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a 
politikou ochrany životního prostředí a 
spravedlivým přerozdělením bohatství a 
příjmů,

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k nezbytnosti stanovit 
celkový cíl s upřednostněním hospodářské 
a sociální soudržnosti a ochraně základních 
lidských práv, což zahrnuje rovnováhu 
mezi hospodářskou politikou, politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a 
politikou ochrany životního prostředí a 
spravedlivým přerozdělením bohatství a 
příjmů,

K. vzhledem k nezbytnosti stanovit 
celkový cíl s upřednostněním hospodářské 
a sociální a územní soudržnosti a ochrany
základních lidských práv, což zahrnuje 
rovnováhu mezi hospodářskou politikou, 
politikou zaměstnanosti, sociální politikou, 
regionální politikou a politikou ochrany 
životního prostředí a spravedlivým 
přerozdělením bohatství a příjmů,

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k nezbytnosti stanovit 
celkový cíl s upřednostněním hospodářské 
a sociální soudržnosti a ochraně základních 
lidských práv, což zahrnuje rovnováhu 
mezi hospodářskou politikou, politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a 
politikou ochrany životního prostředí a 
spravedlivým přerozdělením bohatství a 
příjmů,

K. vzhledem k nezbytnosti stanovit 
celkový cíl s upřednostněním hospodářské 
a sociální soudržnosti a ochrany základních 
lidských práv, což zahrnuje rovnováhu 
mezi hospodářskou politikou, politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a 
politikou ochrany životního prostředí a 
spravedlivějším přerozdělením bohatství,

Or. de
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Pozměňovací návrh 42
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k nezbytnosti stanovit 
celkový cíl s upřednostněním hospodářské 
a sociální soudržnosti a ochraně základních 
lidských práv, což zahrnuje rovnováhu 
mezi hospodářskou politikou, politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a 
politikou ochrany životního prostředí a 
spravedlivým přerozdělením bohatství a 
příjmů,

K. vzhledem k nezbytnosti stanovit 
celkový cíl s upřednostněním hospodářské 
a sociální soudržnosti a ochrany základních 
lidských práv, což zahrnuje rovnováhu 
mezi hospodářskou politikou, politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a 
politikou ochrany životního prostředí a 
spravedlivým přerozdělením bohatství a 
příjmů, a proto nezbytnosti vypracovávat 
pro všechna rozhodnutí studie 
o sociálních dopadech a uplatňovat 
horizontální sociální doložku Lisabonské 
smlouvy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k nezbytnosti stanovit 
celkový cíl s upřednostněním hospodářské 
a sociální soudržnosti a ochraně základních 
lidských práv, což zahrnuje rovnováhu 
mezi hospodářskou politikou, politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a 
politikou ochrany životního prostředí a 
spravedlivým přerozdělením bohatství a 
příjmů,

K. vzhledem k nezbytnosti stanovit 
celkový cíl s upřednostněním hospodářské 
a sociální soudržnosti a ochraně základních 
lidských práv, což zahrnuje rovnováhu 
mezi hospodářskou politikou, politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a 
politikou ochrany životního prostředí a 
spravedlivým přerozdělením bohatství a 
příjmů, s přihlédnutím k dramatickým 
změnám v míře závislosti,

Or. hu
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Pozměňovací návrh 44
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že respektování 
lidské důstojnosti je jednou ze základních 
zásad Evropské unie, jejímž cílem je 
podporovat plnou zaměstnanost a sociální 
pokrok, bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci a podporovat 
spravedlnost a sociální ochranu,

Or. it

Pozměňovací návrh 45
Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že hlavním cílem 
v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení by měla být tvorba pracovních 
míst, jež povzbudí možnost spravedlivého 
příjmu za důstojnou práci,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k nezbytnosti zaručit 
provádění, zvýšení a lepší využití 
strukturálních fondů při uskutečňování 
sociálního začlenění a při vytváření
kvalitní zaměstnanosti,

L. vzhledem k nezbytnosti zaručit 
provádění, zvýšení a lepší využití 
strukturálních fondů při uskutečňování 
sociálního začlenění a při vytváření 
kvalitního zaměstnání se všemi právy,

Or. de

Odůvodnění

Jelikož dvojitý pojem „vysoce kvalitních“ pracovních míst „s právy“ je uvedený v bodě 
odůvodnění J, měla by se stejná formulace použít i zde. Na oba aspekty tohoto pojmu by měl 
být kladen stejný důraz.

Pozměňovací návrh 47
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k nezbytnosti zaručit 
provádění, zvýšení a lepší využití 
strukturálních fondů při uskutečňování 
sociálního začlenění a při vytváření 
kvalitní zaměstnanosti,

L. vzhledem k nezbytnosti zaručit 
provádění, zvýšení a lepší využití 
strukturálních fondů při uskutečňování 
sociálního začlenění a při vytváření 
kvalitní zaměstnanosti bez překážek,

Or. hu

Pozměňovací návrh 48
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k nezbytnosti zaručit 
provádění, zvýšení a lepší využití 

L. vzhledem k nezbytnosti zaručit 
provádění, zvýšení a lepší využití 
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strukturálních fondů při uskutečňování 
sociálního začlenění a při vytváření 
kvalitní zaměstnanosti,

strukturálních fondů při prevenci chudoby, 
uskutečňování sociálního začlenění a při 
vytváření kvalitní zaměstnanosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k úloze systémů sociální 
ochrany pro zabezpečení úrovně sociální 
soudržnosti, jež je nutná pro rozvoj s cílem 
dosáhnout sociálního začlenění, což také
zahrnuje nutnost zlepšit úroveň vzdělání 
osob vyloučených z trhu práce a zaručit 
rovnost příležitostí při uplatňování 
základních práv,

M. vzhledem k úloze systémů sociální 
ochrany pro zabezpečení úrovně sociální 
soudržnosti, jež je nutná pro rozvoj s cílem 
dosáhnout sociálního začlenění, což 
zahrnuje nutnost zlepšit úroveň dovedností 
a vzdělání osob ohrožených vyloučením
z trhu práce z důvodu tržně 
konkurenčních tlaků a také zaručit 
rovnost příležitostí pro osoby vstupující na 
trh práce a osoby, které trh práce 
opouštějí,

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k úloze systémů sociální 
ochrany pro zabezpečení úrovně sociální 
soudržnosti, jež je nutná pro rozvoj s cílem 
dosáhnout sociálního začlenění, což také 
zahrnuje nutnost zlepšit úroveň vzdělání 
osob vyloučených z trhu práce a zaručit 
rovnost příležitostí při uplatňování 

M. vzhledem k úloze systémů sociální 
ochrany pro zabezpečení úrovně sociální 
soudržnosti, jež je nutná pro rozvoj s cílem 
dosáhnout sociálního začlenění, což také 
zahrnuje nutnost individuálně zaručeného 
minimálního příjmu, který bude bránit 
chudobě, zlepšit úroveň vzdělání osob 
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základních práv, vyloučených z trhu práce a zaručit rovnost 
příležitostí při uplatňování základních práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k úloze systémů sociální 
ochrany pro zabezpečení úrovně sociální 
soudržnosti, jež je nutná pro rozvoj s cílem 
dosáhnout sociálního začlenění, což také 
zahrnuje nutnost zlepšit úroveň vzdělání 
osob vyloučených z trhu práce a zaručit 
rovnost příležitostí při uplatňování 
základních práv,

M. vzhledem k úloze systémů sociální 
ochrany pro zabezpečení úrovně sociální 
soudržnosti, jež je nutná pro rozvoj s cílem 
dosáhnout sociálního začlenění a zmírnění 
sociálních dopadů finanční krize, což také 
zahrnuje nutnost zlepšit úroveň vzdělání 
osob vyloučených z trhu práce a zaručit 
rovnost příležitostí při uplatňování 
základních práv,

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že zavedení a 
posílení systémů minimálního příjmu je 
důležitým a účinným prostředkem, jak 
překonat chudobu prostřednictvím 
podpory sociální integrace a přístupu 
k trhu práce, které lidem dokážou zajistit 
důstojný život, 

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Corina Creţu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že v EU je každý 
pátý člověk do 25 let nezaměstnaný, 
zatímco pracovníci nad 55 let jsou 
z evropských občanů nejvíce postiženi 
nezaměstnaností a také musí čelit 
specifickému a vážnému problému, že, jak 
se stávají staršími, je u nich nižší 
pravděpodobnost získání pracovního 
místa, 

Or. ro

Pozměňovací návrh 54
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Mb. vzhledem k tomu, že systémy 
minimálního příjmu jsou základním 
nástrojem, jak nabídnout zabezpečení 
těm, kdo potřebují překonat důsledky 
sociálního vyloučení a nezaměstnanosti, a 
na podporu přístupu k pracovnímu trhu, a 
vzhledem k tomu, že tyto systémy 
minimálního příjmu hrají významnou roli 
v přerozdělování bohatství a zajišťují 
solidaritu a sociální spravedlnost a 
působí, obzvláště v dobách krize, jako 
proticyklické opatření ve formě 
poskytování dodatečných zdrojů k posílení 
poptávky a spotřeby na vnitřním trhu,
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Or. en

Pozměňovací návrh 55
Corina Creţu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Na. s ohledem na tíživé sociální dopady 
hospodářské krize, která za poslední dva 
roky připravila o práci 6 milionů 
evropských občanů,

Or. ro

Pozměňovací návrh 56
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Na. s ohledem na závažnost hospodářské 
a sociální krize a jejího dopadu ve smyslu 
rostoucí chudoby a vyloučení a nárůstu 
nezaměstnanosti (z 6,7 % na počátku roku 
2008 na 9,5 % na konci roku 2009), kdy 
třetina nezaměstnaných je postižena 
dlouhodobou nezaměstnaností, přičemž 
tato situace se zhoršuje v členských 
státech, které jsou hospodářsky 
zranitelnější,

Or. pt
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Pozměňovací návrh 57
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nb. vzhledem k tomu, že členské státy jsou 
pod tlakem Rady a Komise a 
mezinárodních orgánů, jako je MMF, aby 
se zavázaly ke krátkodobému snížení 
svých rozpočtových schodků, které byly 
krizí zhoršeny, a aby prováděly škrty ve 
veřejných výdajích, včetně výdajů
v sociální oblasti, a tím ohrožovaly 
sociální stát a dále zhoršovaly chudobu, 

Or. pt

Pozměňovací návrh 58
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nc. s ohledem na rostoucí sociální 
nerovnost v některých členských státech, 
obzvláště v důsledku hospodářských 
rozdílů způsobených nerovnými příjmy a 
nespravedlivým rozdělením bohatství, 
rozdíly na trhu práce, sociální nejistotou a 
nerovným přístupem k sociálním funkcím 
státu, jako je systém sociálního 
zabezpečení, zdravotní péče, vzdělání, 
právní služby aj.,

Or. pt
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Pozměňovací návrh 59
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nd. s ohledem na uplatňování politiky EU 
pro sociální začleňování, a zejména cíle a 
evropský program přijatý v rámci 
Lisabonské strategie na počátku tohoto 
desetiletí, spolu s prováděním otevřené 
metody koordinace a společných cílů, 
kterých má být dosaženo v rámci 
vnitrostátních akčních plánů,

Or. pt

Pozměňovací návrh 60
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N e (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ne. vzhledem k tomu, že téměř všechny 
členské státy mají v současnosti velké
počty bezdomovců, a to kvůli rozmanitým 
faktorům, a proto je třeba uplatňovat 
konkrétní opatření pro sociální integraci 
těchto osob, 

Or. pt

Pozměňovací návrh 61
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení a 
podpořila spravedlivé přerozdělení příjmů 
a bohatství, což je také obsahem a 
smyslem Evropského roku boje proti 
chudobě a plněním rozvojových cílů 
tisíciletí, spolu se zajištěním přiměřené
minimální mzdy v celé Evropské unii;

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by vymýtila chudobu a 
sociální vyloučení a podpořila spravedlivé 
přerozdělení příjmů a bohatství, a tím dala 
obsah a smysl Evropskému roku boje proti 
chudobě a plnění rozvojových cílů 
tisíciletí, spolu se zajištěním systémů 
minimální mzdy v celé Evropské unii, jež 
budou předcházet chudobě a zajistí 
sociální začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení a
podpořila spravedlivé přerozdělení příjmů 
a bohatství, což je také obsahem a 
smyslem Evropského roku boje proti 
chudobě a plněním rozvojových cílů 
tisíciletí, spolu se zajištěním přiměřené 
minimální mzdy v celé Evropské unii;

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by významně snížila 
chudobu a sociální vyloučení, zaručila 
přiměřený příjem, což je také obsahem a 
smyslem Evropského roku boje proti 
chudobě a plněním rozvojových cílů 
tisíciletí; vyzývá členské státy, aby znovu 
zhodnotily fungování svých politik, jimiž 
by mohly přispět k zaručení přiměřeného 
příjmu;

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení a 
podpořila spravedlivé přerozdělení příjmů 
a bohatství, což je také obsahem a 
smyslem Evropského roku boje proti 
chudobě a plněním rozvojových cílů 
tisíciletí, spolu se zajištěním přiměřené 
minimální mzdy v celé Evropské unii;

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení a 
podpořila spravedlivé přerozdělení příjmů 
a bohatství a také zajistila silný politický 
odkaz pro Evropský rok boje proti 
chudobě a plnění rozvojových cílů 
tisíciletí, spolu se zajištěním přiměřené 
minimální mzdy v celé Evropské unii a 
aktivním bojem za přiměřený příjem a 
systémy sociální ochrany na celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení a 
podpořila spravedlivé přerozdělení příjmů 
a bohatství, což je také obsahem a 
smyslem Evropského roku boje proti 
chudobě a plněním rozvojových cílů 
tisíciletí, spolu se zajištěním přiměřené 
minimální mzdy v celé Evropské unii;

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení a 
podpořila spravedlivější rozdělení
bohatství, což je také obsahem a smyslem 
Evropského roku boje proti chudobě a 
plněním rozvojových cílů tisíciletí, spolu 
se zajištěním přiměřené minimální mzdy 
v celé Evropské unii;

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení a 
podpořila spravedlivé přerozdělení příjmů 
a bohatství, což je také obsahem a 
smyslem Evropského roku boje proti 
chudobě a plněním rozvojových cílů 
tisíciletí, spolu se zajištěním přiměřené 
minimální mzdy v celé Evropské unii;

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení, 
zejména by zkoumala způsoby, jak 
opětovně tyto lidi začlenit na trh práce, 
což je také obsahem a smyslem 
Evropského roku boje proti chudobě a 
plněním rozvojových cílů tisíciletí, spolu 
se zajištěním přiměřené minimální mzdy 
v celé Evropské unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení a 
podpořila spravedlivé přerozdělení příjmů 
a bohatství, což je také obsahem a 
smyslem Evropského roku boje proti 
chudobě a plněním rozvojových cílů 
tisíciletí, spolu se zajištěním přiměřené 
minimální mzdy v celé Evropské unii;

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení, což je 
skutečným obsahem a smyslem 
Evropského roku boje proti chudobě a 
plněním rozvojových cílů tisíciletí, spolu 
se zajištěním přiměřené minimální mzdy 
na základě vnitrostátních předpisů nebo 
kolektivních dohod;

Or. nl

Pozměňovací návrh 67
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
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opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení a 
podpořila spravedlivé přerozdělení příjmů 
a bohatství, což je také obsahem a smyslem 
Evropského roku boje proti chudobě a 
plněním rozvojových cílů tisíciletí, spolu 
se zajištěním přiměřené minimální mzdy 
v celé Evropské unii;

opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení a 
podpořila spravedlivé přerozdělení příjmů 
a bohatství, což je také obsahem a smyslem 
Evropského roku boje proti chudobě a 
plněním rozvojových cílů tisíciletí, 
v souladu s tím, že v jednotlivých 
členských státech existují odlišné 
zvyklosti, rozdíly v kolektivním 
vyjednávání a odlišné vnitrostátní právní 
předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení a 
podpořila spravedlivé přerozdělení příjmů 
a bohatství, což je také obsahem a smyslem 
Evropského roku boje proti chudobě a 
plněním rozvojových cílů tisíciletí, spolu 
se zajištěním přiměřené minimální mzdy 
v celé Evropské unii;

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení a 
podpořila spravedlivé přerozdělení příjmů 
a bohatství, což je také obsahem a smyslem 
Evropského roku boje proti chudobě a 
plněním rozvojových cílů tisíciletí, spolu 
se zajištěním přiměřené minimální mzdy 
v celé Evropské unii: jinými slovy, boj 
proti chudobě začíná vytvářením 
„dobrých“ pracovních míst – zejména pro 
znevýhodněné skupiny na trhu práce; 
zdůrazňuje, že zaměstnání na plný úvazek 
musí poskytovat pracovníkům mzdu pro 
důstojný život, aby se tak politika 
sociálního zabezpečení mohla stávat 
neoddělitelně propojenou s aktivní 
politikou trhu práce;

Or. de
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Pozměňovací návrh 69
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení a 
podpořila spravedlivé přerozdělení příjmů 
a bohatství, což je také obsahem a smyslem 
Evropského roku boje proti chudobě a 
plněním rozvojových cílů tisíciletí, spolu 
se zajištěním přiměřené minimální mzdy 
v celé Evropské unii;

1. vyzdvihuje nezbytnost konkrétních 
opatření, která by účinně a významně 
snížila chudobu a sociální vyloučení a 
podpořila spravedlivé přerozdělení příjmů 
a bohatství, což je také obsahem a smyslem 
Evropského roku boje proti chudobě a 
plněním rozvojových cílů tisíciletí, spolu 
se zajištěním přiměřené minimální mzdy 
v celé Evropské unii, v souladu 
s vnitrostátními zvyklostmi kolektivního 
vyjednávání či vnitrostátními právními 
předpisy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na skutečnost, že 
v důsledku nedávného hospodářského 
poklesu, spolu se zvyšující se 
nezaměstnaností a úbytkem pracovních 
míst, vzrůstá počet lidí ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; 
zdůrazňuje, že je tomu tak zvláště 
v členských státech, v nichž existuje 
dlouhodobá nezaměstnanost nebo 
nečinnost;

Or. it
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Pozměňovací návrh 71
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. požaduje, aby bylo dosaženo 
skutečného pokroku v otázce přiměřenosti 
systémů minimálního příjmu tak, aby byly 
tyto systémy schopné vyvést každé dítě, 
dospělého člověka či starší osobu 
z chudoby, a aby plnily právo těchto osob 
na důstojný život;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje odlišnosti v různých 
oblastech (zdraví, bydlení, vzdělání, 
příjmu a zaměstnanosti) mezi sociálními 
skupinami žijícími v chudobě, vyzývá 
Komisi a členské státy, aby v rámci svých 
cílených opatření vzaly tyto odlišnosti 
v potaz, zdůrazňuje, že snížení chudoby 
lze nejúčinněji zajistit tím, že trh práce 
bude dostupný všem;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je zapotřebí přikládat 
zvláštní důležitost programům 
celoživotního vzdělávání jako základnímu 
nástroji, se kterým lze bojovat proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení 
prostřednictvím posilování zaměstnanosti 
a přístupu ke znalostem a k pracovnímu 
trhu; v této souvislosti se domnívá, že je 
nezbytné poskytovat pobídky pro 
povzbuzení účasti pracovníků, 
nezaměstnaných osob a všech ohrožených 
sociálních skupin v celoživotním 
vzdělávání a účinně zakročit proti 
faktorům, které vedou lidi k opouštění 
práce, stejně jako přijmout rozhodné 
kroky ke zlepšení úrovně odborné 
kvalifikace a získávání nových dovedností, 
jež mohou vést k urychlení opětovného 
začleňování na trh práce, zvyšovat 
produktivitu a těmto lidem pomoci najít si 
lepší zaměstnání;

Or. el

Pozměňovací návrh 74
Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje potřebu akcí na úrovni 
členských států, konkrétně stanovení 
prahové hodnoty pro minimální příjem na 
základě sociálně-ekonomické soudržnosti, 
snížení rizika nestejné úrovně odměny za 
stejnou činnost, snížení rizika chudoby 
obyvatelstva v celé Evropské unii, ale i 
přísnějších doporučení Evropské unie při 
těchto druzích akcí; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že zaměstnání je 
považováno za nejúčinnější ochranu proti 
chudobě a že je tedy vhodné přijímat 
opatření motivující k zaměstnávání žen a 
stanovit kvalitativní cíle pro budoucí 
nabízená místa;

Or. it

Pozměňovací návrh 76
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. upozorňuje na potřebu zavést 
transparentní a spravedlivé daňové 
systémy, které budou zaručovat úplné 
odstranění konfliktu mezi zdaněním práce 
a schopností platit, a s ohledem na snížení 
daní u rodin a sociálně ohrožených 
skupin (starších osob, invalidních osob 
aj.) a u skupin se středními a nižšími 
příjmy, což zvýší jejich vyhlídky na to, že 
nebudou ohroženi chudobou;

Or. el
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Pozměňovací návrh 77
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že je nutné, aby byla na 
evropské i vnitrostátní úrovni přijata 
opatření na ochranu občanů a 
spotřebitelů před nespravedlivými 
podmínkami souvisejícími se splácením 
půjček a kreditních karet, a stanovit 
podmínky pro přístup k půjčkám, s cílem 
chránit domácnosti před rizikem 
přílišného dluhu, a tedy před chudobou a 
sociálním vyloučením; 

Or. el

Pozměňovací návrh 78
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu 
chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
rozsahu a sociální udržitelnosti 
makroekonomických politik jako na 
nedílné součásti strategie pro překonání 
krize a pro hospodářskou a sociální 
soudržnost, což znamená změnu v oblasti 
priorit a politik zejména měnových, 
v oblasti Paktu stability a růstu a politiky 
hospodářské soutěže, vnitřního trhu, 
rozpočtové a daňové;

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu 
chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
rozsahu a sociální udržitelnosti 
makroekonomických politik jako na 
nedílné součásti strategie pro překonání 
krize a pro hospodářskou a sociální 
soudržnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu 
chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
rozsahu a sociální udržitelnosti 
makroekonomických politik jako na 
nedílné součásti strategie pro překonání
krize a pro hospodářskou a sociální
soudržnost, což znamená změnu v oblasti 
priorit a politik zejména měnových, 
v oblasti Paktu stability a růstu a politiky 
hospodářské soutěže, vnitřního trhu, 
rozpočtové a daňové;

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu 
chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
potřebě zajistit zohlednění sociálních cílů 
a sociální udržitelnosti 
makroekonomických politik, na podpoře 
hospodářské a sociální soudržnosti, jako 
na nedílné součásti strategií v reakcích na 
krizi a jako součásti strategie Evropa 
2020; k tomu jsou zapotřebí průřezové 
pokyny pro sociální oblast a náležité 
posouzení sociálního dopadu, což zajistí, 
aby oblasti priorit a politik zejména 
měnových, oblasti Paktu stability a růstu a 
politiky hospodářské soutěže, vnitřního 
trhu, rozpočtové a daňové svůj příspěvek 
k sociální soudržnosti zvyšovaly a nebyly 
jí v žádném případě na překážku;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Sylvana Rapti

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu 
chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
rozsahu a sociální udržitelnosti 
makroekonomických politik jako na 
nedílné součásti strategie pro překonání 
krize a pro hospodářskou a sociální 
soudržnost, což znamená změnu v oblasti 
priorit a politik zejména měnových, v 
oblasti Paktu stability a růstu a politiky 
hospodářské soutěže, vnitřního trhu, 

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu 
chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
rozsahu a sociální udržitelnosti 
makroekonomických politik jako na 
nedílné součásti strategie pro překonání 
krize a pro hospodářskou a sociální 
soudržnost, což znamená změnu v oblasti 
priorit a politik zejména měnových, 
v oblasti Paktu stability a růstu a politiky 
hospodářské soutěže, vnitřního trhu, 



AM\817360CS.doc 41/99 PE441.188v02-00

CS

rozpočtové a daňové; rozpočtové a daňové, a v přijetí účinných 
politik, včetně vhodných mechanismů, na 
podporu těch států, kde existuje největší 
potřeba, a očekává, že největší pozornost 
bude věnována nejzranitelnějším 
skupinám obyvatel;

Or. el

Pozměňovací návrh 81
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu 
chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
rozsahu a sociální udržitelnosti 
makroekonomických politik jako na 
nedílné součásti strategie pro překonání 
krize a pro hospodářskou a sociální
soudržnost, což znamená změnu v oblasti 
priorit a politik zejména měnových, 
v oblasti Paktu stability a růstu a politiky 
hospodářské soutěže, vnitřního trhu, 
rozpočtové a daňové;

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu 
chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
rozsahu a sociální udržitelnosti 
makroekonomických politik jako na 
nedílné součásti strategie pro překonání 
krize a pro hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což znamená změnu 
v oblasti priorit a politik zejména 
měnových, v oblasti Paktu stability a růstu 
a politiky hospodářské soutěže, vnitřního 
trhu, rozpočtové a daňové;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu 
chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
rozsahu a sociální udržitelnosti 
makroekonomických politik jako na 
nedílné součásti strategie pro překonání 

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu 
chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
rozsahu a sociální udržitelnosti 
makroekonomických politik jako na 
nedílné součásti strategie pro překonání 
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krize a pro hospodářskou a sociální 
soudržnost, což znamená změnu v oblasti 
priorit a politik zejména měnových, 
v oblasti Paktu stability a růstu a politiky 
hospodářské soutěže, vnitřního trhu, 
rozpočtové a daňové;

krize a pro hospodářskou a sociální 
soudržnost, což znamená znovu definovat
priority a politiky v měnové oblasti, jako 
například politiky práce, politiky 
hospodářské soutěže, sociální a 
makroekonomické politiky, mezi něž patří
Pakt stability a růstu, a poté odpovídat za 
provádění takových opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu 
chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
rozsahu a sociální udržitelnosti 
makroekonomických politik jako na 
nedílné součásti strategie pro překonání 
krize a pro hospodářskou a sociální 
soudržnost, což znamená změnu v oblasti 
priorit a politik zejména měnových, v 
oblasti Paktu stability a růstu a politiky 
hospodářské soutěže, vnitřního trhu, 
rozpočtové a daňové;

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu 
chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
rozsahu a sociální udržitelnosti 
makroekonomických politik jako na 
nedílné součásti strategie pro překonání 
krize a pro hospodářskou a sociální 
soudržnost, což znamená změnu v oblasti 
priorit a politik zejména měnových, 
v oblasti Paktu stability a růstu a politiky 
hospodářské soutěže, vnitřního trhu, 
rozpočtové a daňové a rovných příležitostí;

Or. hu

Pozměňovací návrh 84
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu 
chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
rozsahu a sociální udržitelnosti 

2. zdůrazňuje mnohorozměrnou povahu 
chudoby a sociálního vyloučení a trvá na 
rozsahu a sociální udržitelnosti 
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makroekonomických politik jako na 
nedílné součásti strategie pro překonání 
krize a pro hospodářskou a sociální 
soudržnost, což znamená změnu v oblasti 
priorit a politik zejména měnových, v 
oblasti Paktu stability a růstu a politiky 
hospodářské soutěže, vnitřního trhu, 
rozpočtové a daňové;

makroekonomických politik jako na 
nedílné součásti strategie pro překonání 
krize a pro hospodářskou a sociální 
soudržnost, což znamená změnu v oblasti 
priorit a politik zejména měnových, 
v oblasti Paktu stability a růstu a politiky 
hospodářské soutěže, vnitřního trhu, 
rozpočtové a daňové, která by nás vyvedla 
z krize, zajistila návrat k fiskální 
konsolidaci a jejíž součástí by byly 
reformy potřeb hospodářství k obnovení 
růstu a zaměstnanosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 85
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby předložila 
evropskou rámcovou směrnici 
o minimálním příjmu za účelem zavedení 
systémů minimálního příjmu v EU, která 
by měla obsahovat:
– povinnost systémů minimálního příjmu 
pro všechny členské státy EU,
– minimální standard ohledně úrovně 
poskytování ekonomické dávky, 
zohledňující rozdílnou socioekonomickou 
situaci v jednotlivých členských státech a 
ponechávající na členském státu, aby 
rozhodl, zdali poskytovat pouze finanční 
pomoc nebo také podporu na bydlení, 
nákup potravin, ošacení a dalších 
základních potřeb,
– stanovení vhodných metod ke sledování 
provádění směrnice a k zavedení pobídek,
– určení, že v případě vytváření nebo 
dalšího reformování vnitrostátního 
systému minimálního příjmu budou 
konzultováni sociální partneři, lidé žijící 



PE441.188v02-00 44/99 AM\817360CS.doc

CS

v chudobě a všechny příslušné zúčastněné 
strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Corina Creţu

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že pro Komisi a vlády 
členských států musí být vytváření 
pracovních míst, jež je prvním krokem na 
cestě ke snižování chudoby, prioritou;

Or. ro

Pozměňovací návrh 87
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že otázka systémů 
minimálního příjmu by měla být 
začleněna do strategického přístupu 
k sociální integraci, měla by spočívat 
v kombinaci obecných politik a cílených 
opatření – v oblastech bydlení, zdravotní 
péče, vzdělávání a odborné přípravy, 
sociálních služeb –, napomáhat lidem 
vymanit se z chudoby a v jejich vlastní 
aktivizaci na cestě k sociálnímu začlenění 
a v přístupu k pracovnímu trhu; je 
přesvědčen, že skutečným cílem systémů 
minimálního příjmu není pouze 
poskytovat pomoc, ale především umožnit 
příjemcům přechod od situace sociálního 
vyloučení, ve které se nacházejí, do 
aktivního života;
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Or. en

Pozměňovací návrh 88
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby využila své právo 
legislativního podnětu a navrhla 
rámcovou směrnici, která stanoví zásadu 
přiměřeného minimálního příjmu 
v Evropě, jež bude určena na základě 
kritérií, společných všem členským 
státům, a v souladu s vnitrostátními 
zvyklostmi kolektivního vyjednávání či 
vnitrostátními právními předpisy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je potřeba při určování 
výše minimálního příjmu náležitě 
zohlednit to, že pracovníci pečují 
o nezaopatřené osoby, zejména děti, a 
připomíná, že cílem je cesta ze 
začarovaného kruhu dětské chudoby; je 
dále toho názoru, že Komise by měla 
vypracovat výroční zprávu o pokroku 
v boji proti dětské chudobě;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 90 
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. potvrzuje nutnost revize politiky 
úsporných opatření v některých členských 
státech zaměřené na boj proti krizi a 
zdůrazňuje, že zásadní význam mají 
účinná opatření směřující k solidaritě, 
včetně posilování mobility, předvídání 
transferu a snížení spolufinancování, 
pokud jde o rozpočtové finanční 
prostředky na vytváření důstojných 
pracovních míst, podporování 
produktivních odvětví a boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, spíše než 
vytváření nových forem závislosti nebo 
další navyšování dluhu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 91
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. je přesvědčen, že zavedení systémů 
minimálního příjmu ve všech členských 
státech EU – sestávajících ze specifických
opatření podpory osob, jejichž příjem je 
nedostatečný, prostřednictvím ekonomické 
dávky a usnadněním přístupu ke službám 
– je nejúčinnějším způsobem boje proti 
chudobě, zaručení přiměřené životní 
úrovně a posílení sociálního začleňování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že přiměřené systémy 
minimálního příjmu musí stanovit 
minimální příjem alespoň na úrovni 60 % 
průměrného příjmu v dotčeném členském 
státě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Radu, aby formou prohlášení 
přijala jasné stanovisko podporující 
přiměřený minimální příjem v Evropě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že v první řadě je nutné 
vyhodnotit v souvislostech úsilí 
o vymýcení chudoby politiku sociálního 
začleňování, uplatňování otevřené metody 
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koordinace, plnění společných cílů a 
vnitrostátních akčních plánů, v zájmu více 
opatření na evropské a vnitrostátní úrovni 
a boje proti chudobě prostřednictvím 
politik, které více podporují začlenění, 
jsou soudržné a lépe komunikované a 
jejichž hlavním cílem je najít úplné řešení 
umožňující vymýtit absolutní chudobu a 
dětskou chudobu do roku 2015, stejně 
jako výrazné snížení relativní chudoby;

Or. pt

Pozměňovací návrh 95
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že systémy minimálního 
příjmu, jakkoli jsou důležité, musí být 
provázeny koordinovanou strategií na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, 
zaměřující se na celou škálu akcí a 
specifických opatření, jako jsou aktivní 
politiky zaměstnanosti pro ty skupiny, 
které jsou pracovnímu trhu nejvíce 
vzdáleny, vzdělávání a odborná příprava 
pro osoby s nízkou kvalifikací, minimální 
platy, politiky sociálního bydlení a 
poskytování cenově dostupných a vysoce 
kvalitních služeb dostupných všem;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. konstatuje, že nepřipraví-li Komise 
legislativní návrh, lze podporovat 
koncepci přiměřeného minimálního 
příjmu prostřednictvím užší spolupráce 
mezi členskými státy, která tuto myšlenku 
rovněž podporuje, a/nebo prostřednictvím 
pobídek, jako například ustanovením 
určujícím, že se poskytování pomoci 
v rámci strukturálních fondů podmíní 
existencí takového minimálního příjmu 
v dotčeném členském státě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 2 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2d. je přesvědčen, že pokud nedojde 
k dohodě v Radě o přijetí takové směrnice, 
mělo by se uvažovat o pokračování 
procesu v rámci skupiny zemí na základě 
posílené spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Traian Ungureanu

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k na podpoře integrace a
sociálního začlenění s cílem zajistit 

3. vyzývá k podpoře integrace, začlenění, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
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uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny;

politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, povinnému vzdělání, 
sociální ochraně, zaměstnání se všemi 
právy, spravedlivé mzdě, důstojnému 
důchodu a přiměřenému příjmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k na podpoře integrace a 
sociálního začlenění s cílem zajistit 
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny;

3. vyzývá k podpoře integrace a sociálního 
začlenění s cílem zajistit účinné
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k na podpoře integrace a 
sociálního začlenění s cílem zajistit 
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny;

3. vyzývá k na podpoře integrace a 
sociálního začlenění s cílem zajistit 
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit lepší přístup ke 
službám veřejného zdravotnictví, vzdělání 
a odbornému vzdělání, bydlení, sociální 
ochraně, ale rovněž i zaměstnání se všemi 
právy, spravedlivé mzdě, důstojnému 
důchodu a přiměřenému příjmu pro 
všechny;

Or. es

Pozměňovací návrh 101
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k na podpoře integrace a 
sociálního začlenění s cílem zajistit 
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny;

3. vyzývá k podpoře integrace a sociálního 
začlenění s cílem zajistit uplatňování 
základních lidských práv, lidské 
důstojnosti především, s jasnými závazky 
ohledně formulování politiky Evropské 
unie a vnitrostátních politik v boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, s cílem 
zajistit všeobecný přístup k pracovnímu 
trhu, ke službám veřejného zdravotnictví, 
vzdělání a odbornému vzdělání, bydlení, 
sociální ochraně, ale rovněž i zaměstnání 
se všemi právy, spravedlivé mzdě, 
důstojnému důchodu a přiměřenému 
příjmu pro všechny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k na podpoře integrace a 
sociálního začlenění s cílem zajistit 
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy,
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny;

3. vyzývá k podpoře integrace a sociálního 
začlenění s cílem zajistit uplatňování 
základních lidských práv, s jasnými 
závazky ohledně formulování politiky 
Evropské unie a vnitrostátních politik 
v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání, oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy, bydlení a 
dodávkám energie a sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy a 
mzdě, důchodu a systému minimálního
příjmu pro všechny, který zaručuje 
osvobození od chudoby a vede 
k sociálnímu, kulturnímu a politickému 
začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k na podpoře integrace a 
sociálního začlenění s cílem zajistit 
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 

3. vyzývá k podpoře integrace a sociálního 
začlenění s cílem zajistit uplatňování 
základních lidských práv, s jasnými 
závazky ohledně formulování politiky 
Evropské unie a vnitrostátních politik 
v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
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rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny;

rovněž i kvalitnímu zaměstnání se všemi 
právy, spravedlivé mzdě, důstojnému 
důchodu a přiměřenému příjmu pro 
všechny;

Or. de

Odůvodnění

Jelikož dvojitý pojem „vysoce kvalitních“ pracovních míst „s právy“ je uvedený v bodě 
odůvodnění J, měla by se stejná formulace použít i zde. Na oba aspekty tohoto pojmu by měl 
být kladen stejný důraz.

Pozměňovací návrh 104
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k na podpoře integrace a 
sociálního začlenění s cílem zajistit 
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny;

3. vyzývá k podpoře integrace a sociálního 
začlenění s cílem zajistit uplatňování 
základních lidských práv, s jasnými 
závazky ohledně formulování politiky 
Evropské unie a vnitrostátních politik 
v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup bez jakýchkoli fyzických překážek
a komunikačních bariér ke službám 
veřejného zdravotnictví, vzdělání a 
odbornému vzdělání, bydlení, sociální 
ochraně, ale rovněž i zaměstnání se všemi 
právy bez překážek souvisejících se 
zaměstnáním, spravedlivé mzdě, 
důstojnému důchodu a přiměřenému 
příjmu pro všechny;

Or. hu



PE441.188v02-00 54/99 AM\817360CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 105
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k na podpoře integrace a 
sociálního začlenění s cílem zajistit 
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny;

3. vyzývá k na podpoře integrace a 
sociálního začlenění s cílem zajistit 
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, základním dávkám ve 
stáří, které zajistí, že lidé, kteří pracovali 
po celý život, budou mít důstojné 
podmínky pro důchod, důstojnému 
důchodu a přiměřenému příjmu pro 
všechny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k na podpoře integrace a 
sociálního začlenění s cílem zajistit 
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 

3. vyzývá k podpoře integrace a sociálního 
začlenění s cílem zajistit uplatňování 
základních lidských práv, s jasnými 
závazky ohledně formulování politiky 
Evropské unie a vnitrostátních politik 
v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
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rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny;

rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny; jen tak 
bude možné zaručit každému jeho 
individuální právo účastnit se sociálního, 
politického a kulturního života;

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k na podpoře integrace a 
sociálního začlenění s cílem zajistit 
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny;

3. vyzývá k podpoře integrace a sociálního 
začlenění s cílem zajistit uplatňování 
základních lidských práv, s jasnými 
závazky ohledně formulování politiky 
Evropské unie a vnitrostátních politik 
v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny, a 
zdůrazňuje, že přístupu ke vzdělání – od 
předškolního vzdělávání k dokončení 
vysokoškolských studií – by v této 
souvislosti měla být ponechána co největší 
volnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k na podpoře integrace a 
sociálního začlenění s cílem zajistit 
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny;

3. vyzývá k podpoře integrace a sociálního 
začlenění s cílem zajistit uplatňování 
základních lidských práv, s jasnými 
závazky ohledně formulování politiky 
Evropské unie a vnitrostátních politik 
v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému minimálnímu příjmu pro 
všechny, v souladu s vnitrostátními 
zvyklostmi kolektivního vyjednávání či 
vnitrostátními právními předpisy; soudí 
také, že z dlouhodobého hlediska čím více 
členské státy do těchto různých politik 
investují, tím méně bude nutné, aby 
existoval systém, jenž bude založen na 
minimálním příjmu domácnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k na podpoře integrace a 
sociálního začlenění s cílem zajistit 
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy, 

3. vyzývá k podpoře integrace a sociálního 
začlenění s cílem zajistit uplatňování 
základních lidských práv, s jasnými 
závazky ohledně formulování politiky 
Evropské unie a vnitrostátních politik v 
boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, 
s cílem zajistit všeobecný přístup ke 
službám veřejného zdravotnictví, vzdělání 
a odbornému vzdělání, bydlení, sociální 
ochraně, ale rovněž i zaměstnání se všemi 
právy, spravedlivé mzdě, důstojnému 
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spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny;

důchodu a přiměřenému příjmu pro 
všechny; je nanejvýš důležité, aby při 
přijímání takových opatření byla přísně 
dodržována zásada subsidiarity;

Or. it

Pozměňovací návrh 110
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k na podpoře integrace a 
sociálního začlenění s cílem zajistit 
uplatňování základních lidských práv, 
s jasnými závazky ohledně formulování 
politiky Evropské unie a vnitrostátních 
politik v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, s cílem zajistit všeobecný 
přístup ke službám veřejného 
zdravotnictví, vzdělání a odbornému 
vzdělání, bydlení, sociální ochraně, ale 
rovněž i zaměstnání se všemi právy, 
spravedlivé mzdě, důstojnému důchodu a 
přiměřenému příjmu pro všechny;

3. vyzývá k podpoře integrace a sociálního 
začlenění s cílem zajistit uplatňování 
základních lidských práv, s jasnými 
závazky ohledně formulování politiky 
Evropské unie a vnitrostátních politik v 
boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, 
s cílem zajistit všeobecný přístup ke 
službám veřejného zdravotnictví, vzdělání 
a odbornému vzdělání, bydlení, sociální 
ochraně, ale rovněž i zaměstnání se všemi 
právy, spravedlivé mzdě, důstojnému 
důchodu a přiměřenému příjmu pro 
všechny, v souladu s tím, že v jednotlivých 
členských státech mohou existovat odlišné 
zvyklosti, rozdíly v kolektivním 
vyjednávání a odlišné vnitrostátní právní 
předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 



PE441.188v02-00 58/99 AM\817360CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na potřeby mladých lidí, 
kteří čelí specifickým problémům při 
hledání svého místa v hospodářském a 
sociálním životě a hrozí jim, že opustí 
školu již v raném věku; vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že se boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí stane 
specifickým cílem, s vlastními prioritami, 
zahrnujícím konkrétní opatření a opatření 
odborné přípravy, podporu programům 
Společenství (program celoživotního 
učení, Erasmus Mundus) a vytváření 
pobídek pro podnikání;

Or. it

Pozměňovací návrh 112
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že vysoká míra 
předčasného ukončení školní docházky a 
omezený přístup k vyššímu a 
univerzitnímu vzdělání jsou základními 
faktory, jež se podílejí na vzniku vysoké 
dlouhodobé nezaměstnanosti a maří šance 
na sociální soudržnost; vzhledem k tomu, 
že opatření pro boj proti těmto dvěma 
problémům jsou jedněmi z priorit Komise 
v dokumentu strategie EU 2020, bude 
nutné vytvořit základ pro zavedení 
specifických opatření a politik ke zlepšení 
přístupu mladých lidí ke vzdělání 
prostřednictvím stáží, studentských 
grantů, studentských půjček a pobídek, 
jejichž cílem je zlepšit dynamičnost 
školního vzdělávání; 

Or. el
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Pozměňovací návrh 113
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že závažná chudoba, s níž 
se potýkají imigranti v Evropské unii, 
souvisí s řadou příčin: na jednu stranu 
kvůli současné hospodářské situaci není 
k dost důstojných pracovních míst, a na 
straně druhé imigranti často nemají 
kvalifikaci, neznají jazyk a chybí jim 
ochota k začlenění; podotýká, že pokud 
má být chudoba v Evropské unii 
vymýcena, je nezbytná cílenější imigrace; 
zastává názor, že nekvalifikovaným 
imigrantům s malou nadějí na nalezení 
pracovního místa by Evropská unie měla 
zůstat uzavřena, aby se problémy 
nezaměstnanosti, chudoby a sociálního 
vyloučení řešily dříve, než vzniknou;

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zastává názor, že Komise by se měla 
důkladněji zamyslet nad dopady takového 
legislativního návrhu, který bude možná 
předložen ve věci zavedení přiměřeného 
minimálního příjmu na evropské úrovni, 
na jednotlivé členské státy; navrhuje 
zejména, aby se každá taková studie 
zabývala rozdíly mezi přiměřeným 
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minimálním příjmem a minimální mzdou 
v dotčeném členském státě a dopady 
zavedení přiměřeného minimálního 
příjmu na uchazeče o zaměstnání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. požaduje, aby minimální příjem byl 
zajištěn jako právo, aby všeobecný přístup 
k jednotlivým službám i jejich využití byly 
zaručeny a aby minimální příjem nemohl 
být snížen pod prahovou hranici chudoby 
v případech, kdy jsou ukládány 
jednotlivcům podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je nezbytné zavést 
pravidla pro výši dávek 
v nezaměstnanosti, jež pomáhají 
příjemcům, aby se udrželi nad hranicí 
chudoby, a naléhat na členské státy, aby 
přijaly opatření, jimiž podpoří návrat lidí 
na trh práce tak, aby tito lidé byli 
připraveni přijmout pracovní místa, která 
jsou obecně neoblíbená, například tím, že 
se usnadní mobilita v rámci Evropské 
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unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že k financování systémů 
sociální ochrany a minimálního příjmu by 
mohlo přispět vhodné zdanění velmi 
vysokých platů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že investice do systému 
minimálního příjmu představují 
v prevenci a snižování chudoby klíčový 
prvek; dále zdůrazňuje, že ani v dobách 
krize nesmí být systém minimálního 
příjmu vnímán jako nákladná záležitost, 
ale spíše jako nástroj, jehož cílem je 
bojovat proti krizi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje roli sociální ochrany, 
především ve formě nemocenského 
pojištění, rodinných přídavků, penzí a 
invalidních důchodů, a vyzývá členské 
státy, aby věnovaly zvláštní pozornost 
nejzranitelnějším členům společnosti tím, 
že jim zajistí minimální soubor práv, a to 
i případě, že jsou tito lidé nezaměstnaní;

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. zastává názor, že mít dostatek zdrojů a 
dávek, které umožní žít důstojný život, je 
právem, které by mělo být chápáno 
v širším kontextu komplexních, 
soudržných opatření pro boj proti 
sociálnímu vyloučení a aktivní strategie 
na podporu sociálního začleňování; 
vyzývá členské státy k přijetí 
vnitrostátních politik v záležitostech 
hospodářské a sociální integrace 
dotčených osob;

Or. it
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Pozměňovací návrh 121
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. upozorňuje na zvyšující se počet 
chudých pracujících a na potřebu řešit 
kombinací různých nástrojů tuto novou 
výzvu; žádá, aby životní minimum bylo 
vždy nad hranicí chudoby; požaduje, aby 
pracovníci, kteří z mnohačetných důvodů 
zůstávají i nadále pod hranicí chudoby, 
dostávali zvláštní příplatky, které jsou 
bezpodmínečné a jejichž využití je snadné; 
upozorňuje na dobré zkušenosti, které 
existují ve Spojených státech s negativní 
daní z příjmu, která je poskytována 
pracovníkům s nízkými příjmy, aby jejich 
úroveň příjmů byla vyšší, než je hranice 
ohrožení chudobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že Evropská komise ve svém 
dokumentu Strategie Evropa 2020 
oznamuje, že odstranění situace s rizikem 
chudoby u 20 miliónů osob je jedním z pěti 
cílů EU; domníváme se, že je nutno tento 
cíl přinejmenším zdvojnásobit a vhodnými 
opařeními zajistit, aby byl důvěryhodný;

4. konstatuje, že Evropská komise ve svém 
dokumentu Strategie Evropa 2020 
oznamuje, že odstranění situace s rizikem 
chudoby u 20 miliónů osob je jedním z pěti 
cílů EU; domníváme se, že je nutno tento 
absolutní cíl kombinovat s cílem snížení 
chudoby přinejmenším o 25 % v každém 
členském státě, jež může přispět ke splnění 
cílů, a vhodnými opatřeními zajistit, aby 
byl důvěryhodný;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že Evropská komise ve svém 
dokumentu Strategie Evropa 2020 
oznamuje, že odstranění situace s rizikem 
chudoby u 20 miliónů osob je jedním z pěti 
cílů EU; domníváme se, že je nutno tento 
cíl přinejmenším zdvojnásobit a vhodnými
opařeními zajistit, aby byl důvěryhodný;

4. konstatuje, že Evropská komise ve svém 
dokumentu Strategie Evropa 2020 
oznamuje, že odstranění situace s rizikem 
chudoby u 20 miliónů osob je jedním z pěti 
cílů EU; připomíná, že tento cíl 
nevystihuje původní ambice dané 
Lisabonskou smlouvou (překonat 
chudobu), a je přesvědčen, že chudoba a 
sociální vyloučení musí být odstraněny 
důvěryhodnými, konkrétními a závaznými
opatřeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že Evropská komise ve svém 
dokumentu Strategie Evropa 2020 
oznamuje, že odstranění situace s rizikem 
chudoby u 20 miliónů osob je jedním z pěti 
cílů EU; domníváme se, že je nutno tento 
cíl přinejmenším zdvojnásobit a vhodnými 
opařeními zajistit, aby byl důvěryhodný;

4. konstatuje, že Evropská komise ve svém 
dokumentu Strategie Evropa 2020 
oznamuje, že odstranění situace s rizikem 
chudoby přinejmenším u 20 miliónů osob 
je jedním z pěti cílů EU; domníváme se, že 
je nutno tento cíl přinejmenším 
zdvojnásobit a vhodnými opatřeními
zajistit, aby byl důvěryhodný, zejména 
pokud jde o účinnost politik zacílených na 
ty, kdo potřebují pomoc;
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Or. hu

Pozměňovací návrh 125
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že Evropská komise ve svém 
dokumentu Strategie Evropa 2020 
oznamuje, že odstranění situace s rizikem 
chudoby u 20 miliónů osob je jedním z pěti 
cílů EU; domníváme se, že je nutno tento 
cíl přinejmenším zdvojnásobit a vhodnými 
opařeními zajistit, aby byl důvěryhodný;

4. konstatuje, že Evropská komise ve svém 
dokumentu Strategie Evropa 2020 
oznamuje, že odstranění situace s rizikem 
chudoby u 20 miliónů osob je jedním z pěti 
cílů EU; domníváme se, že je nutno 
u tohoto cíle vhodnými opatřeními zajistit, 
aby byl důvěryhodný;

Or. it

Pozměňovací návrh 126
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že Evropská komise ve svém 
dokumentu Strategie Evropa 2020 
oznamuje, že odstranění situace s rizikem 
chudoby u 20 miliónů osob je jedním z pěti 
cílů EU; domníváme se, že je nutno tento 
cíl přinejmenším zdvojnásobit a vhodnými 
opařeními zajistit, aby byl důvěryhodný;

4. konstatuje, že Evropská komise ve svém 
dokumentu Strategie Evropa 2020 
oznamuje, že odstranění situace s rizikem 
chudoby u 20 miliónů osob je jedním z pěti 
cílů EU; domníváme se, že je nutno tohoto 
cíle dosáhnout konkrétními a vhodnými 
opatřeními, především zavedením systému 
minimálního příjmu ve všech členských 
státech EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 127
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že Evropská komise ve svém 
dokumentu Strategie Evropa 2020 
oznamuje, že odstranění situace s rizikem 
chudoby u 20 miliónů osob je jedním z pěti 
cílů EU; domníváme se, že je nutno tento 
cíl přinejmenším zdvojnásobit a vhodnými 
opařeními zajistit, aby byl důvěryhodný;

4. konstatuje, že Evropská komise ve svém 
dokumentu Strategie Evropa 2020 
oznamuje, že odstranění situace s rizikem 
chudoby u 20 miliónů osob je jedním z pěti 
cílů EU; domníváme se, že tento cíl
Evropy bez chudoby nesmí být ohrožen; je 
třeba dosáhnout tohoto cíle vhodnými 
opatřeními;

Or. de

Pozměňovací návrh 128
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že je nutno upřednostnit 
boj proti sociální nerovnosti, obzvláště 
v důsledku hospodářských rozdílů 
způsobených nerovnými příjmy a 
nespravedlivým rozdělením bohatství, 
rozdíly na trhu práce, sociální nejistotou a 
nerovným přístupem k sociálním funkcím 
státu, jako je systém sociálního 
zabezpečení, zdravotní péče, vzdělání, 
právní služby aj.;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 129
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Radu a členské státy EU, aby 
hlavní cíle strategie Evropa 2020 v boji 
proti chudobě stanovily na základě využití 
ukazatele relativní chudoby 
(60 % mediánu hranice příjmu), jak bylo 
potvrzeno na zasedání Evropské rady 
v Laekenu v prosinci 2001, neboť tento 
ukazatel vymezuje chudobu s ohledem na 
souvislosti každého členského státu a 
odráží chápání chudoby jako relativního 
stavu;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby pro hlavní 
cíle EU v boji proti chudobě vytvořily 
konkrétní odpovídající dosažitelné cíle na 
vnitrostátní úrovni v oblastech, které 
budou přednostně řešeny v rámci strategie 
EU pro sociální začlenění, jako je 
například skoncování s pouličním 
bezdomovectvím do roku 2015 v souladu 
s písemným prohlášením č. 0111/2007;

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. v boji proti chudobě připomíná své 
předchozí výzvy k těmto cílům:
– je zapotřebí vyhlásit cíl EU v oblasti 
systémů minimálního příjmu 
a příspěvkových systémů náhrady příjmů 
zajišťující příjmovou podporu ve výši 
nejméně 60 % mediánu národního 
ekvalizovaného příjmu a určit časový 
termín, ve kterém všechny členské státy 
mají tohoto cíle dosáhnout,
– je zapotřebí vyhlásit cíl EU v oblasti 
minimálních mezd (statutárních i na 
základě kolektivních smluv vyjednávaných 
na vnitrostátní, regionální a odvětvové 
úrovni) zajišťující odměnu ve výši 
nejméně 60 % příslušné (vnitrostátní, 
odvětvové atd.) průměrné mzdy a určit 
časový termín, ve kterém všechny členské 
státy mají tohoto cíle dosáhnout,
– je zapotřebí, aby EU vyhlásila 
celoevropský cíl skoncovat 
s bezdomovectvím na ulici do roku 2015 a 
aby všechny členské státy vytvořily 
integrované strategie s cílem zamezit 
bezdomovectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Pascale Gruny

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. je přesvědčen, že je povinností 
každého členského státu přijmout vhodná 
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opatření na ochranu občanů před 
extrémní finanční zranitelností tím, že se 
zajistí, aby si občané nebrali příliš vysoké 
zadlužení, zejména ve formě bankovních 
půjček, a to například zdaněním bank a 
finančních institucí, jež souhlasí 
s poskytováním půjček osobám, které 
nejsou úvěruschopné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Evropskou komisi, aby jako 
výsledek Evropského roku boje proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení 
předložila návrh rámcové směrnice Rady 
o minimálním příjmu vycházející 
z doporučení Rady 92/441/EHS, kterou se 
stanoví kritéria pro přiměřenost systémů 
minimálního příjmu a přístup k nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. požaduje, aby bylo dosaženo reálného 
pokroku v otázce přiměřenosti systémů 
minimálního příjmu, aby byly tyto systémy 
schopné vyvést každé dítě, dospělého 
člověka či starší osobu z chudoby, a proto, 
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aby plnily právo těchto osob na důstojný 
život; vyzývá Radu, aby dosáhla dohody 
o definici přiměřenosti a o společných 
metodách ke stanovení přiměřenosti, což 
bude inspirovat rámcovou směrnici EU 
o minimálním příjmu k dosažení vyšší 
úrovně sociálních standardů;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. má za to, že v každém členském státě 
musí být učiněn výslovný závazek 
k provádění aktivního začlenění: omezení 
podmíněnosti, investování do podpůrné 
aktivizace, obhajování systémů 
minimálních příjmů a udržení sociálních 
standardů vyloučením škrtů do oblastí 
klíčových veřejných služeb, aby se 
zajistilo, že za krizi nebudou platit chudí;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení;
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Evropskou komisi, aby o iniciativu 
opírající se o tyto zkušenosti, zohledňující 
nejlepší postupy a umožnila všeobecné 
uplatnění přiměřené minimální mzdy 
v Evropské unii jako opatření pro 
prevenci chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

Or. it

Pozměňovací návrh 137
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi: aby vytvořila akční 
plán, který bude mít za cíl napomoci 
provedení evropské rámcové směrnice 
o minimálním příjmu v členských státech 
EU a kde je zapotřebí vypracovat:
– společné standardy a ukazatele pro 
způsobilost a zvláštní podmínky, které 
zajistí dostupnost systémů minimálních 
příjmů,

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi, aby o iniciativu 
opírající se o tyto zkušenosti, zohledňující 
nejlepší postupy a umožnila všeobecné 
uplatnění přiměřené minimální mzdy 
v Evropské unii jako opatření pro 
prevenci chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

– kritéria k vyhodnocení toho, jaké 
institucionální a územní úrovně – včetně 
zapojení sociálních partnerů a 
příslušných zúčastněných stran – by pro 
provedení opatření v oblasti systému 
minimálního příjmu mohly být vhodnější,



PE441.188v02-00 72/99 AM\817360CS.doc

CS

– společné ukazatele a srovnávací kritéria 
pro posouzení výsledků, výstupů a 
účinnosti politik v oblasti boje proti 
chudobě,
– zajistit zavedení a účinnou výměnu 
osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi, aby o iniciativu 
opírající se o tyto zkušenosti, zohledňující 
nejlepší postupy a umožnila všeobecné 
uplatnění přiměřené minimální mzdy
v Evropské unii jako opatření pro prevenci
chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem a zaručením 
základního příjmu pro každého spolu
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to jsou účinné cesty 
v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, a žádá tedy Evropskou komisi, 
aby podpořila další zkušenosti, 
zohledňující osvědčené postupy a bojující 
za různé modely pro zavádění minimálního
nebo základního příjmu v Evropské unii 
jako opatření pro boj proti chudobě a jako 
záruky sociální spravedlnosti a rovnosti 
příležitostí pro všechny, aniž by přitom 
zpochybňovala specifika jednotlivých 
členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 139
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že různé zkušenosti 5. domnívá se, že různé zkušenosti 
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s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi, aby o iniciativu 
opírající se o tyto zkušenosti, zohledňující 
nejlepší postupy a umožnila všeobecné 
uplatnění přiměřené minimální mzdy
v Evropské unii jako opatření pro prevenci
chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

s minimálním příjmem spojeným s dalšími 
opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi o iniciativu opírající se 
o tyto zkušenosti, zohledňující nejlepší 
postupy a umožňující všeobecné uplatnění 
systémů individuálně zaručeného 
minimálního příjmu, který bude bránit 
chudobě v Evropské unii jako opatření pro 
vymýcení chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi, aby o iniciativu 
opírající se o tyto zkušenosti, zohledňující 
nejlepší postupy a umožnila všeobecné
uplatnění přiměřené minimální mzdy
v Evropské unii jako opatření pro prevenci
chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi o iniciativu opírající se 
o tyto zkušenosti, zohledňující nejlepší 
postupy a umožňující všeobecný minimální
příjem v Evropské unii jako opatření pro 
prevenci chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 141
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi, aby o iniciativu 
opírající se o tyto zkušenosti, zohledňující 
nejlepší postupy a umožnila všeobecné 
uplatnění přiměřené minimální mzdy
v Evropské unii jako opatření pro prevenci 
chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi o iniciativu k zajištění 
důstojného života pro všechny opírající se 
o tyto zkušenosti, zohledňující nejlepší 
postupy a umožňující všeobecné uplatnění 
přiměřeného minimálního příjmu
v Evropské unii jako opatření pro prevenci 
chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi, aby o iniciativu 
opírající se o tyto zkušenosti, zohledňující 
nejlepší postupy a umožnila všeobecné 
uplatnění přiměřené minimální mzdy 
v Evropské unii jako opatření pro prevenci 
chudoby a jako záruky sociální 

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi o iniciativu opírající se 
o tyto zkušenosti, zohledňující nejlepší 
postupy a podporující je jako opatření pro 
prevenci chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
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spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

specifika jednotlivých členských států;

Or. es

Pozměňovací návrh 143
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi, aby o iniciativu 
opírající se o tyto zkušenosti, zohledňující 
nejlepší postupy a umožnila všeobecné 
uplatnění přiměřené minimální mzdy
v Evropské unii jako opatření pro prevenci
chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění a 
ochranu prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi o iniciativu opírající se 
o tyto zkušenosti, zohledňující nejlepší 
postupy a umožňující všeobecné uplatnění 
přiměřeného minimálního příjmu
v Evropské unii jako opatření pro boj proti 
chudobě a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Ole Christensen, Olle Ludvigsson, Liisa Jaakonsaari

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
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doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi, aby o iniciativu 
opírající se o tyto zkušenosti, zohledňující 
nejlepší postupy a umožnila všeobecné 
uplatnění přiměřené minimální mzdy 
v Evropské unii jako opatření pro prevenci 
chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi o iniciativu opírající se 
o tyto zkušenosti, zohledňující nejlepší 
postupy v souladu s tím, že v jednotlivých 
členských státech mohou existovat odlišné 
zvyklosti, rozdíly v kolektivním 
vyjednávání a odlišné vnitrostátní právní 
předpisy, jako opatření pro prevenci 
chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi, aby o iniciativu 
opírající se o tyto zkušenosti, zohledňující 
nejlepší postupy a umožnila všeobecné 
uplatnění přiměřené minimální mzdy
v Evropské unii jako opatření pro prevenci 
chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi o iniciativu opírající se 
o tyto zkušenosti, zohledňující nejlepší 
postupy a umožňující všeobecné uplatnění 
přiměřeného minimálního příjmu jako 
opatření pro prevenci chudoby a jako 
záruky sociální spravedlnosti a rovnosti 
příležitostí pro potřeby každého člověka,
které bude možno odvodit na základě 
příslušných regionálních měřítek, aniž by 
přitom zpochybňovala specifika 
jednotlivých členských států;

Or. de
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Odůvodnění

1. V oblasti sociálních politik nemá Evropská unie pravomoc ukládat minimální příjem v celé 
Evropě. 2. Požadavek minimálního příjmu, který by lidem umožnil účastnit se kulturního a 
sociálního života, musí mít jasnou vazbu na potřeby každého jednotlivce. Cílem nesmí být 
zavést zaručený základní příjem ani něco jako příjem každého občana.  

Pozměňovací návrh 146
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi, aby o iniciativu 
opírající se o tyto zkušenosti, zohledňující 
nejlepší postupy a umožnila všeobecné 
uplatnění přiměřené minimální mzdy
v Evropské unii jako opatření pro prevenci 
chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států;

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi o iniciativu opírající se 
o tyto zkušenosti, zohledňující nejlepší 
postupy a umožňující všeobecné uplatnění 
přiměřeného minimálního příjmu
v Evropské unii jako opatření pro prevenci 
chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, při dodržení zásady subsidiarity 
a aniž by přitom zpochybňovala specifika 
jednotlivých členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 5 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že různé zkušenosti
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi, aby o iniciativu 
opírající se o tyto zkušenosti, zohledňující
nejlepší postupy a umožnila všeobecné 
uplatnění přiměřené minimální mzdy
v Evropské unii jako opatření pro prevenci 
chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států; 

5. domnívá se, že různé zkušenosti 
s minimálním příjmem spojeným 
s opatřeními pro sociální začlenění 
prokazují, že právě to je základní 
doplňkovou cestou v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, a žádá tedy 
Evropskou komisi o iniciativu opírající se 
o tyto zkušenosti, zohledňující nejlepší 
postupy a umožňující všeobecné uplatnění 
přiměřeného minimálního příjmu
v Evropské unii jako opatření pro prevenci 
chudoby a jako záruky sociální 
spravedlnosti a rovnosti příležitostí pro 
všechny, aniž by přitom zpochybňovala 
specifika jednotlivých členských států a při 
respektování vnitrostátních zvyklostí 
kolektivního vyjednávání či odlišných 
právních předpisů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. je přesvědčen, že by zvláštní pozornost 
a dodatečná opatření na straně členských 
států i na straně Komise měly být
věnovány potřebám bezdomovců, a to 
s ohledem na cíl úplného začlenění 
bezdomovců do společnosti do roku 2015; 
k tomu bude zapotřebí shromáždit 
srovnatelné údaje a spolehlivé statistiky 
na úrovni Společenství, ale také tyto 
údaje, spolu se zhodnocením dosaženého 
pokroku a cíli definovanými v příslušných 
vnitrostátních strategiích a strategii 
Společenství pro boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, každoročně 
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zveřejňovat;

Or. pt

Pozměňovací návrh 149
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. souhlasí s Radou, že je nutné zlepšit 
provádění doporučení 92/441/EHS ve 
vztahu k minimálnímu příjmu a že 
sociální transfery musí poskytovat 
přiměřený minimální příjem pro důstojný 
život; připomíná doporučení Komise 
o aktivním začleňování, které zdůrazňuje, 
že „ve většině členských států a pro 
většinu typů rodin není sociální pomoc 
sama o sobě dostačující k tomu, aby se její 
příjemci vymanili z chudoby“ 
(KOM(2008)0639 v konečném znění), a 
požaduje, aby všechny systémy, jejichž 
zamýšleným účelem je poskytovat 
minimální příjem (jako jsou důchodové 
systémy nebo systémy sociálního 
zabezpečení), musely stanovovat hranici 
minimálního příjmu přinejmenším na 
úrovni hranice relativní chudoby, tj. ve 
výši 60 % mediánu ekvalizovaného 
příjmu; znovu potvrzuje svou žádost 
obsaženou v usnesení EP schválit cíl EU 
týkající se zavedení systémů minimálního 
příjmu a příspěvkových systémů náhrady 
alespoň na této úrovni a požaduje časový 
harmonogram pro dosažení tohoto cíle ve 
všech členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 150
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že přiměřený minimální 
příjem je základem pro důstojný život a že 
bez přiměřeného minimálního příjmu a 
zájmu společnosti jednotlivci nemohou 
plně rozvíjet svůj potenciál a účastnit se 
demokratického utváření společnosti; dále 
zdůrazňuje, že to, že lidé vydělávají 
minimální mzdu, představuje posílení 
hospodářství, a tím zajištění prosperity;

Or. de

Pozměňovací návrh 151
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je nezbytné zavést 
minimální mzdu ve všech členských 
státech, v souladu se specifickou situací 
každého členského státu, aby se zajistil 
zaručený minimální příjem jako způsob 
boje proti jevu chudých pracujících, 
sociálnímu vyloučení a nerovnostem ve 
vzdělání; zdůrazňuje potřebu dodržování 
souladu se mzdovými limity uvedenými 
v kolektivních smlouvách jako způsobu 
zajištění minimálního příjmu pro 
pracovníky;

Or. el
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Pozměňovací návrh 152
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že iniciativa Komise 
ohledně zaručeného minimálního příjmu 
by měla zohlednit doporučení 
92/441/EHS, v němž je uznáno „základní 
právo jednotlivce na dostatečné 
prostředky při zajištění důstojného 
života“, a trvá současně na zahrnutí toho, 
že ústředním cílem systémů podpory 
příjmů by mělo být, aby se lidé vymanili 
z chudoby a měli možnost žít důstojný 
život, důstojný důchod v případě 
zdravotního postižení či starobní důchod; 
v této souvislosti doporučuje, aby Komise 
zvážila vytvoření společné metody 
k výpočtu minimálního příjmu pro přežití 
a nákladů životního minima 
(„spotřebního koše“ zboží a služeb), 
v zájmu zajištění srovnatelných měření 
úrovně chudoby a za účelem stanovení 
forem sociální intervence;

Or. pt

Pozměňovací návrh 153
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je nezbytné zabývat se 
nedostatečnou jasností v otázce toho, co je 
nutný minimální příjem pro důstojný 
život, a žádá Evropskou komisi a členské 
státy, aby odsouhlasily společná kritéria a 
splnily tak požadavky doporučení Rady 
92/441/EHS a doporučení Komise 
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(KOM(2008)0639), a naléhavě zahájit 
vnitrostátní debatu k dosažení konsensu 
v otázce úrovně důstojného života na 
základě vypracování participativních 
standardních rozpočtových metodik, které 
by mohly poskytnout základ pro podávání 
zpráv a sledování pokroku v členských 
státech; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
rámcovou směrnici EU o minimálním 
příjmu, ve které budou tato kritéria 
zahrnuta, v souladu s doporučeními 
souhrnné zprávy sítě nezávislých 
odborníků EU v oblasti sociálního 
začlenění (nezávislá odborná zpráva 
otevřené metody koordinace v oblasti 
sociální politiky);

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je nezbytné přijmout na 
evropské i vnitrostátní úrovni zvláštní 
ustanovení zabývající se stanovením 
minimální pracovní doby, kterou všichni 
pracovníci zaměstnaní pružnou nebo 
atypickou formou budou mít zahrnutou 
v minimálním příjmu, s ohledem na to, že 
množství „chudých pracujících“ v EU, 
z nichž velká část je zaměstnána 
„pružně“, převyšuje v současné době 
19 milionů; 

Or. el
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Pozměňovací návrh 155
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. vyzývá členské státy k okamžitému 
zlepšení pobírání dávek, sledování toho, 
do jaké míry a z jakých příčin jsou 
nevyužívány, přičemž si je vědom, že 
nečerpání dosahuje podle údajů OECD 
úrovně 20–40 %, a to zvyšováním 
transparentnosti, poskytováním více a 
účinnějších informací a poradenství a 
zjednodušením postupů, a rovněž 
zavedením efektivních opatření a politik 
v boji proti stigmatizaci a diskriminaci 
spojeným s příjemci minimálního příjmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje význam existence dávky 
v nezaměstnanosti, která je schopna 
zajistit slušnou životní úroveň příjemcům, 
a rovněž potřebu snížit délku absencí 
v zaměstnání, mimo jiné zlepšením 
účinnosti stavu zaměstnaneckých služeb;

Or. el



PE441.188v02-00 84/99 AM\817360CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 157
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 5 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5d. zdůrazňuje, že je nezbytné přijmout 
pravidla upravující pojištění, s cílem 
vytvořit vazbu mezi minimální výší 
důchodu vyplácenou v každém členském 
státě a příslušnou prahovou hodnotou 
chudoby;

Or. el

Pozměňovací návrh 158
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 5 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5d. kritizuje členské státy v případě, že 
systémy minimálního příjmu nedodržují 
prahovou hodnotu relativní chudoby; 
znovu opakuje svou žádost členským 
státům, aby situaci napravily co nejdříve; 
požaduje, aby se osvědčenými či 
nefunkčními postupy Komise zabývala 
v rámci vyhodnocení vnitrostátních 
akčních plánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 5 e (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5e. poukazuje v souvislosti se systémy 
minimálního příjmu na velkou 
diskriminaci na základě věku, jako je 
například stanovení minimálního příjmu 
pro děti pod hranicí chudoby nebo 
například vyloučení mladých lidí ze 
systému minimálních příjmů kvůli 
nedostatečným příspěvkům na sociální 
zabezpečení; zdůrazňuje, že to podrývá 
bezpodmínečnost a slušnost systémů 
minimálního příjmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje nutnost okamžitého 
vypracování a využití příslušných 
ekonomicko-sociálních ukazatelů 
v různých oblastech (zdravotnictví, 
bydlení, vzdělání, mzdy, zaměstnanost), 
které by umožnily sledování a měření 
pokroků v boji proti chudobě a v boji za 
sociální začlenění, jež by byly každoročně 
předkládány u příležitosti Mezinárodního 
dne za odstranění chudoby (17. října), a to 
s důrazem na vývoj v této oblasti a se 
zohledněním pohlaví, věkové skupinu, 
rodinných příslušníků, stavu invalidity, 
přistěhovalectví, chronických onemocnění 
a různé mzdové úrovně (60 % mediánu 
mezd, 50 % mediánu mezd; 40 % mediánu 
mezd), tak aby byla zohledněna relativní 
chudoba, extrémní chudoba a 
nejzranitelnější skupiny;

6. zdůrazňuje nutnost okamžitého 
vypracování a využití příslušných 
ekonomicko-sociálních ukazatelů 
v různých oblastech, jako je zdravotnictví, 
bydlení, vzdělání, mzdy (např. koeficient 
Gini, který může být použit k měření
trendů s propadech příjmů), hmotné 
strádání, zaměstnanost, které by umožnily 
sledování a měření pokroků v boji proti 
chudobě a v boji za sociální začlenění, jež 
by byly každoročně předkládány 
u příležitosti Mezinárodního dne za 
odstranění chudoby (17. října), a to 
s důrazem na vývoj v této oblasti a se 
zohledněním pohlaví, věkové skupiny, 
rodinných příslušníků, stavu invalidity, 
přistěhovalectví, chronických onemocnění 
a různé mzdové úrovně (60 % mediánu 
mezd, 50 % mediánu mezd; 40 % mediánu 
mezd), tak aby byla zohledněna relativní 
chudoba, extrémní chudoba a 



PE441.188v02-00 86/99 AM\817360CS.doc

CS

nejzranitelnější skupiny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 161
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje nutnost okamžitého 
vypracování a využití příslušných 
ekonomicko-sociálních ukazatelů 
v různých oblastech (zdravotnictví, 
bydlení, vzdělání, mzdy, zaměstnanost), 
které by umožnily sledování a měření 
pokroků v boji proti chudobě a v boji za 
sociální začlenění, jež by byly každoročně 
předkládány u příležitosti Mezinárodního 
dne za odstranění chudoby (17. října), a to 
s důrazem na vývoj v této oblasti a se 
zohledněním pohlaví, věkové skupinu, 
rodinných příslušníků, stavu invalidity, 
přistěhovalectví, chronických onemocnění 
a různé mzdové úrovně (60 % mediánu 
mezd, 50 % mediánu mezd; 40 % mediánu 
mezd), tak aby byla zohledněna relativní 
chudoba, extrémní chudoba a 
nejzranitelnější skupiny;

6. zdůrazňuje nutnost okamžitého 
vypracování a využití příslušných 
ekonomicko-sociálních ukazatelů 
v různých oblastech (zdravotnictví, 
bydlení, poskytování energie, sociální a 
kulturní začlenění, mobilita, vzdělání, 
mzdy, zaměstnanost), které by umožnily 
sledování a měření pokroků v boji proti 
chudobě a v boji za sociální začlenění, jež 
by byly každoročně předkládány 
u příležitosti Mezinárodního dne za 
odstranění chudoby (17. října), a to 
s důrazem na vývoj v této oblasti a se 
zohledněním pohlaví, věkové skupiny, 
rodinných příslušníků, stavu invalidity, 
přistěhovalectví, chronických onemocnění 
a různé mzdové úrovně (60 % mediánu 
mezd, 50 % mediánu mezd; 40 % mediánu 
mezd), tak aby byla zohledněna relativní 
chudoba, extrémní chudoba a 
nejzranitelnější skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Csaba Sógor

Návrh usnesení
Bod 6 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje nutnost okamžitého 
vypracování a využití příslušných 
ekonomicko-sociálních ukazatelů 
v různých oblastech (zdravotnictví, 
bydlení, vzdělání, mzdy, zaměstnanost), 
které by umožnily sledování a měření 
pokroků v boji proti chudobě a v boji za 
sociální začlenění, jež by byly každoročně 
předkládány u příležitosti Mezinárodního 
dne za odstranění chudoby (17. října), a to 
s důrazem na vývoj v této oblasti a se 
zohledněním pohlaví, věkové skupinu, 
rodinných příslušníků, stavu invalidity, 
přistěhovalectví, chronických onemocnění 
a různé mzdové úrovně (60 % mediánu 
mezd, 50 % mediánu mezd; 40 % mediánu 
mezd), tak aby byla zohledněna relativní 
chudoba, extrémní chudoba a 
nejzranitelnější skupiny;

6. zdůrazňuje nutnost okamžitého 
vypracování a využití příslušných 
ekonomicko-sociálních ukazatelů 
v různých oblastech (zdravotnictví, 
bydlení, vzdělání, mzdy, zaměstnanost, 
služby sociální pomoci), které by umožnily 
sledování a měření pokroků v boji proti 
chudobě a v boji za sociální začlenění, jež 
by byly každoročně předkládány 
u příležitosti Mezinárodního dne za 
odstranění chudoby (17. října), a to 
s důrazem na vývoj v této oblasti a se 
zohledněním pohlaví, věkové skupiny, 
rodinných příslušníků, stavu invalidity, 
přistěhovalectví, chronických onemocnění 
a různé mzdové úrovně (60 % mediánu 
mezd, 50 % mediánu mezd; 40 % mediánu 
mezd), tak aby byla zohledněna relativní 
chudoba, extrémní chudoba a 
nejzranitelnější skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje nutnost okamžitého 
vypracování a využití příslušných 
ekonomicko-sociálních ukazatelů 
v různých oblastech (zdravotnictví, 
bydlení, vzdělání, mzdy, zaměstnanost), 
které by umožnily sledování a měření 
pokroků v boji proti chudobě a v boji za 
sociální začlenění, jež by byly každoročně 
předkládány u příležitosti Mezinárodního 
dne za odstranění chudoby (17. října), a to 
s důrazem na vývoj v této oblasti a se 
zohledněním pohlaví, věkové skupinu, 

6. zdůrazňuje nutnost okamžitého 
vypracování a využití příslušných 
ekonomicko-sociálních ukazatelů 
v různých oblastech (zdravotnictví, 
bydlení, vzdělání, mzdy, zaměstnanost), 
které by umožnily sledování a měření 
pokroků v boji proti chudobě a v boji za 
sociální začlenění, jež by byly každoročně 
předkládány u příležitosti Mezinárodního 
dne za odstranění chudoby (17. října), a to 
s důrazem na vývoj v této oblasti a se 
zohledněním pohlaví, věkové skupiny, 
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rodinných příslušníků, stavu invalidity, 
přistěhovalectví, chronických onemocnění 
a různé mzdové úrovně (60 % mediánu 
mezd, 50 % mediánu mezd; 40 % mediánu 
mezd), tak aby byla zohledněna relativní 
chudoba, extrémní chudoba a 
nejzranitelnější skupiny;

rodinných příslušníků, stavu invalidity, 
přistěhovalectví, chronických onemocnění 
a různé mzdové úrovně (60 % mediánu 
mezd, 50 % mediánu mezd; 40 % mediánu 
mezd), tak aby byla zohledněna relativní 
chudoba, extrémní chudoba a 
nejzranitelnější skupiny; zdůrazňuje, že je
zapotřebí statistických údajů, které půjdou 
nad rámec peněžních ukazatelů a budou 
popisovat situace extrémní chudoby, jako 
je bezdomovectví, které v současné době 
není zahrnuto ve statistice Společenství 
v oblasti příjmů a životních podmínek 
(EU-SILC);

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje nutnost okamžitého 
vypracování a využití příslušných 
ekonomicko-sociálních ukazatelů 
v různých oblastech (zdravotnictví, 
bydlení, vzdělání, mzdy, zaměstnanost), 
které by umožnily sledování a měření 
pokroků v boji proti chudobě a v boji za 
sociální začlenění, jež by byly každoročně 
předkládány u příležitosti Mezinárodního 
dne za odstranění chudoby (17. října), a to 
s důrazem na vývoj v této oblasti a se 
zohledněním pohlaví, věkové skupinu, 
rodinných příslušníků, stavu invalidity, 
přistěhovalectví, chronických onemocnění 
a různé mzdové úrovně (60 % mediánu 
mezd, 50 % mediánu mezd; 40 % mediánu 
mezd), tak aby byla zohledněna relativní 
chudoba, extrémní chudoba a 
nejzranitelnější skupiny;

6. zdůrazňuje nutnost okamžitého 
vypracování a využití příslušných 
ekonomicko-sociálních ukazatelů 
v různých oblastech (zdravotnictví, 
bydlení, vzdělání, mzdy, zaměstnanost), 
které by umožnily sledování a měření 
pokroků v boji proti chudobě a v boji za 
sociální začlenění, jež by byly každoročně 
předkládány u příležitosti Mezinárodního 
dne za odstranění chudoby (17. října), a to 
s důrazem na vývoj v této oblasti a se 
zohledněním pohlaví, věkové skupiny, 
rodinných příslušníků, stavu invalidity, 
přistěhovalectví, chronických onemocnění 
a různé mzdové úrovně (60 % mediánu 
mezd, 50 % mediánu mezd; 40 % mediánu 
mezd), tak aby byla zohledněna relativní 
chudoba, extrémní chudoba a 
nejzranitelnější skupiny; podrobnosti 
těchto sociálně-ekonomických ukazatelů 
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by měly být stanoveny v roční zprávě 
předložené členským státům a 
Evropskému parlamentu k diskusi a 
s ohledem na určení prostoru pro další 
opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 165
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. potvrzuje potřebu zvláštních 
dodatečných ustanovení pro 
znevýhodněné skupiny (invalidní osoby 
nebo nemocní s chronickým 
onemocněním, rodiny s jedním rodičem a 
rodiny s větším počtem dětí), jimž mohou 
vzniknout další náklady, spojené zejména 
s poskytováním osobní asistence, 
využíváním zvláštních zařízení, zdravotní 
a sociální péče; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 166
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy EU, aby 
prozkoumaly, jak by k sociálnímu, 
kulturnímu a politickému začlenění 
mohly přispět konkrétní různé modely 
bezpodmínečných a chudobě bránících 
základních příjmů pro všechny, a 
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zohlednily přitom zejména jejich 
nestigmatizující povahu a jejich schopnost 
předcházet případům skryté chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Frédéric Daerden

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je toho názoru, že kromě opatření na 
snižování chudoby a vyčkávání 
případného nového návrhu Komise ve 
věci zavedení přiměřeného minimálního 
příjmu by měla být také prostřednictvím 
společných evropských ukazatelů měřena 
způsobilost pro tento příjem, neboť je 
jasné, že existenci takové způsobilosti 
nelze odvodit na základě národnosti nebo 
věku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 168
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je toho názoru, že pokud jde o politiky 
snižování chudoby, které stanovení 
přiměřeného minimálního příjmu 
v členských státech doprovázejí, je třeba 
otevřenou metodu koordinace revidovat, 
aby se zajistilo, že bude skutečně probíhat 
výměna osvědčených postupů mezi těmito 
členskými státy;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že dosáhnout minimálním 
příjmem cíle boje proti chudobě lze jen 
v případě, že tento příjem nebude podléhat 
zdanění, a doporučuje zvážit připojení 
úrovně minimálního příjmu ke kolísání 
cen za služby obecného veřejného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. připomíná, že v důsledku nedostatků 
v systémech sociálního zabezpečení a 
vzhledem k trvalé diskriminaci, především 
na trhu práce, jsou extrémní chudobou 
více ohroženy ženy než muži; je třeba, aby 
se těmito faktory zabývaly nejrůznější 
politiky, které by se měly jednak 
zaměřovat na rovnost mezi muži a ženami 
a také zohledňovat zvláštní okolnosti 
práce žen; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 171
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. domnívá se, že chudoba postihující 
osoby v zaměstnání znamená 
nespravedlivé pracovní podmínky, a 
požaduje opatření, která tento stav věcí 
změní tak, aby úrovně mezd obecně a 
úrovně minimálních mezd specificky, ať 
už jsou stanoveny zákonem či dohodnuty 
na základě kolektivního vyjednávání, 
mohly zajistit slušnou životní úroveň; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 172
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. trvá na účasti osob žijících v chudobě a 
příslušných organizací při vypracování 
politik, opatření a ukazatelů a při jejich 
uplatňováni na evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni;

7. požaduje zahrnutí osob čelících
chudobě a příslušných organizací a sítí při 
vypracování, uplatňování a sledování
politik, opatření a ukazatelů na evropské, 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. trvá na účasti osob žijících v chudobě a 
příslušných organizací při vypracování 
politik, opatření a ukazatelů a při jejich
uplatňováni na evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni;

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
rozvinuly dialog s organizacemi 
zastupujícími ty, kdo žijí v chudobě, při 
vypracování konkrétních politik a opatření 
pro uplatňování na evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni;

Or. it

Pozměňovací návrh 174
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. trvá na účasti osob žijících v chudobě a
příslušných organizací při vypracování 
politik, opatření a ukazatelů a při jejich 
uplatňováni na evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni;

7. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby zajistily, aby osoby čelící chudobě, 
příslušné organizace, které je zastupují, a 
organizace poskytující těmto osobám 
služby byly klíčovými zúčastněnými 
subjekty a byly jim poskytnuty přiměřené 
finanční a jiné zdroje a podpora, která jim 
umožní účastnit se vypracování politik, 
opatření a ukazatelů a při jejich 
uplatňování na evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni, zejména ve 
vztahu k vnitrostátním programům 
reforem Evropa 2020 a v rámci otevřené 
metody koordinace v oblasti boje proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. trvá na účasti osob žijících v chudobě a 
příslušných organizací při vypracování 
politik, opatření a ukazatelů a při jejich 
uplatňováni na evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni;

7. zdůrazňuje potřebu účasti osob žijících 
v chudobě a příslušných organizací při 
vypracování politik, opatření a ukazatelů a 
při jejich uplatňování na evropské, 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni;

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. trvá na účasti osob žijících v chudobě a 
příslušných organizací při vypracování 
politik, opatření a ukazatelů a při jejich 
uplatňováni na evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni;

7. trvá na účasti osob žijících v chudobě a 
příslušných organizací při vypracování 
politik, opatření a ukazatelů a při jejich 
uplatňování na evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni; požaduje v této 
souvislosti, aby byla poskytnuta 
mimořádná podpora opatřením na 
posílení začlenění těchto osob na trhu 
práce;

Or. nl

Pozměňovací návrh 177
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. trvá na účasti osob žijících v chudobě a
příslušných organizací při vypracování 
politik, opatření a ukazatelů a při jejich 
uplatňováni na evropské, vnitrostátní, 

7. trvá na účasti osob žijících v chudobě, 
příslušných organizací a sociálních 
partnerů při vypracování politik, opatření 
a ukazatelů a při jejich uplatňování na 
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regionální a místní úrovni; evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. trvá na účasti osob žijících v chudobě a 
příslušných organizací při vypracování 
politik, opatření a ukazatelů a při jejich 
uplatňováni na evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni;

7. trvá na účasti osob žijících v chudobě a 
příslušných organizací při vypracování 
politik, opatření a ukazatelů a při jejich 
uplatňování na evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni, zdůrazňuje 
dále, že je nezbytné zintenzívnit úsilí proti 
těm zaměstnavatelům, kteří nezákonně 
zaměstnávají skupiny na okraji 
společnosti za nižší než minimální příjem;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že je zapotřebí vynaložit 
trvalé větší úsilí v boji proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, aby se zlepšila 
situace lidí, kteří jsou chudobou a 
sociálním vyloučením nejvíce ohroženi, 
přičemž nelze zapomenout na osoby 
s nejistými pracovními místy a 
nezaměstnané osoby, rodiny s jedním 
rodičem, starší osoby žijící osamoceně, 
ženy, sociálně znevýhodněné děti, etnické 
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menšiny a nemocné a invalidní osoby;

Or. it

Pozměňovací návrh 180
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. hluboce lituje, že se ukazuje, že 
některé členské státy nepřihlížejí k obsahu 
doporučení Rady 92/441/EHS, pokud jde 
o „dostatečné prostředky a sociální pomoc 
v systémech sociální ochrany v souladu 
s lidskou důstojností“;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. trvá na tom, že sociální partneři by 
měli být na rovnocenné úrovni plně 
zapojeni při vypracování vnitrostátních 
akčních plánů v boji proti chodbě a 
stanovení referenčních cílů na všech 
úrovních řízení;

Or. el
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Pozměňovací návrh 182
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje potřebu plánovat a 
provádět cílené intervence, 
prostřednictvím aktivních politik 
zaměstnanosti na zeměpisné, odvětvové a 
podnikové úrovni a s aktivním zapojením 
sociálních partnerů, aby se podpořil 
přístup osob z odvětví nebo zeměpisných 
regionů, kde existuje obzvláště vysoká 
míra nezaměstnanosti, k pracovnímu 
trhu; 

Or. el

Pozměňovací návrh 183
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. zdůrazňuje, že je třeba se zaměřovat 
na vybrané segmenty populace (imigranty, 
ženy, nezaměstnané osoby 
v předdůchodovém věku apod.) s cílem 
zlepšovat jejich dovednosti, předcházet 
jejich nezaměstnanosti a posilovat jejich 
schopnost sociálního začlenění; 

Or. el
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Pozměňovací návrh 184
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto 
usnesení Radě, Komisi a také parlamentům 
a vládám členských států.

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto 
usnesení Radě, Komisi a parlamentům a 
vládám členských a kandidátských zemí.

Or. it

Pozměňovací návrh 185
Corina Creţu

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. naléhavě žádá členské státy a Komisi, 
aby přijaly opatření, aby se mohly začlenit 
na trh práce mladší a starší osoby, jelikož 
jsou ohroženými skupinami, jež se 
potýkají s drastickými následky současné 
recese;

Or. ro

Pozměňovací návrh 186
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že systémy minimálního 
příjmu musí pokrývat náklady na palivo a 
domácnostem s nízkými příjmy 
postiženým energetickou chudobou 
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umožnit, aby mohly platit své faktury za 
energii; systémy minimálního příjmu 
musí být vypočteny na základě 
realistického ohodnocení toho, kolik stojí 
vytápění příbytku ve vztahu ke 
specifickým potřebám domácnosti – tj. 
rodin s dětmi, starších osob a invalidních 
osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že v EU-27 ve většině 
členských států funguje vnitrostátní 
systém minimálního příjmu, některé státy 
jej však nemají; vybízí členské státy, aby 
ustanovily zaručený systém minimálního 
příjmu pro sociální začlenění, který 
umožní bojovat proti chudobě, a naléhavě 
členské státy vyzývá k výměně 
osvědčených postupů; uznává, že kde 
existuje ustanovení o sociální pomoci 
v systémech sociální ochrany, členské 
státy jsou také povinny zajistit, aby občané 
rozuměli svým nárokům a byli schopni je 
dostat;

Or. en


