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Pozměňovací návrh 1
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
6. prosince 2010 „Politiky zaměstnanosti 
v zájmu konkurenceschopné, 
nízkouhlíkové a zelené ekonomiky účinně 
využívající zdroje“,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Právní východisko 6 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na studii Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání 
(CEDEFOP) „Dovednosti pro zelená 
pracovní místa“, 2010,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne … 
července 2011 o podpoře mobility 
pracovníků v Evropské unii[1],
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[1] Přijaté texty, 
P7_TA_PROV(2011)XXXX.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Právní východisko 6 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na komuniké z Brugg 
o posílené evropské spolupráci v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy pro 
období 2011–2020, které bylo přijato dne 
7. prosince 2010[1],
[1] Tisková zpráva Komise IP/10/1673.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na studii střediska Cedefop 
z května 2009 nazvanou „Dovednosti pro 
budoucnost Evropy: předvídání potřeb 
profesních dovedností“,

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Regina Bastos

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument útvarů 
Komise nazvaný „Pokroky v plnění cílů 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy“, 
(SEK(2011)0526),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Iliana Malinova Iotova

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 27 Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením,

Or. bg

Pozměňovací návrh 8
Iliana Malinova Iotova

Návrh usnesení
Právní východisko 14 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropské asociace 
poskytovatelů služeb osobám se 
zdravotním postižením, ve které se uvádí, 
že při narůstající nezaměstnanosti 
v Evropě je pro lidi s postižením stále 
obtížnější najít a udržet si práci, a 
s ohledem na to, že v řadě zemí je míra 
nezaměstnanosti u osob se zdravotním 
postižením vyšší než u běžené populace,

Or. bg
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Pozměňovací návrh 9
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením a její vstup 
v platnost v Unii dne 21. ledna 2011 
v souladu s rozhodnutím Rady 
2010/48/ES ze dne 26. listopadu 2009 
o uzavření Úmluvy Organizace spojených 
národů o právech osob se zdravotním 
postižením Evropským společenstvím[1],
[1] Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 35.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Právní východisko 14 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
21. září 2010 nazvané „Strategie pro 
rovnost žen a mužů 2010–2015“ 
(KOM(2010)0491),

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Právní východisko 14 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
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7. března 2011 o Evropském paktu pro 
rovnost žen a mužů na období let 2011–
2020[1],
[1] Závěry Rady Evropské unie 
k Evropskému paktu pro rovnost žen a 
mužů na období let 2011–2020, přijaté na 
3073. zasedání Rady ve složení pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele, které se konalo dne 
7. března 2011 v Bruselu,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Regina Bastos

Návrh usnesení
Právní východisko 14 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 (KOM(2008)0639) a své 
usnesení o tomto ze dne 6. května 2009,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Regina Bastos

Návrh usnesení
Právní východisko 14 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
7. března 2011 o Evropském paktu pro 
rovnost žen a mužů na období let 2011–
2020,

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že politici musí 
chránit občany před rizikem 
nezaměstnanosti a zajišťovat, aby 
pracovníci měli vhodné dovednosti, aby 
jejich zaměstnatelnost byla co nejvyšší,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-Aa. vzhledem k tomu, že jednotlivci jsou 
v důsledku pokroku v nových 
technologiích a změnách ve struktuře 
evropských hospodářství nuceni 
v průběhu svého profesního života 
aktualizovat a zlepšovat své dovednosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že globální 
nezaměstnanost v současnosti postihuje

A. vzhledem k tomu, že neúspěch 
v naplnění cílů lisabonské strategie a 
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23,1 milionů lidí; vzhledem k tomu, že 
nezaměstnanost mládeže se udržuje na 
20,4 % a dlouhodobá nezaměstnanost 
neustále roste,

globální hospodářská krize zvýšily 
nezaměstnanost v Evropě na nebezpečnou 
úroveň, kdy je v současné době bez práce
23,1 milionů lidí; vzhledem k tomu, že 
nezaměstnanost mládeže se udržuje na 
20,4 % a dlouhodobá nezaměstnanost 
neustále roste a má stále vážnější sociální 
dopady,

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že globální
nezaměstnanost v současnosti
postihuje 23,1 milionů lidí; 
vzhledem k tomu, že 
nezaměstnanost mládeže se udržuje 
na 20,4 % a dlouhodobá 
nezaměstnanost neustále roste,

A. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti v Evropě nyní tvoří 
9,5 %, což představuje 22,828 milionů lidí, 
z nichž 19,4 % jsou dlouhodobě 
nezaměstnaní; vzhledem k tomu, že 
nezaměstnanost mládeže se udržuje na 
20,4 %, přičemž v některých členských 
státech dosahuje až 40 %,

Or. pt

Pozměňovací návrh 18
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že globální
nezaměstnanost v současnosti postihuje 
23,1 milionů lidí; vzhledem k tomu, že 
nezaměstnanost mládeže se udržuje na 
20,4 % a dlouhodobá nezaměstnanost 
neustále roste,

A. vzhledem k tomu, že podle údajů 
EUROSTATU nezaměstnanost v EU-27 
v současnosti postihuje 23,1 milionů lidí; 
vzhledem k tomu, že nezaměstnanost 
mládeže se udržuje na 20,4 % 
a dlouhodobá nezaměstnanost neustále 
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roste,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky ztratily více než 3,5 milionu 
pracovních míst vlivem hospodářské 
krize; vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky jsou jedním z faktorů, které 
nejvíce napomáhají hospodářskému 
růstu, vytváření pracovních míst a 
podpoře soudržnosti,

Or. lt

Pozměňovací návrh 20
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky sehrávají důležitou úlohu 
v dosahování 75% míry zaměstnanosti do 
roku 2020 a cíle plné zaměstnanosti,

Or. lt

Pozměňovací návrh 21
Antigoni Papadopoulou
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že hospodářská 
recese z roku 2008 postihla jak poptávku 
po kvalifikacích, tak jejich nabídku 
v pracovním odvětví, a dramaticky tak 
narostla nejistota, co se týče vyhlídek na 
zaměstnání, a dále zdůraznila, že je třeba 
více informovat lidi o různých možnostech 
na trhu práce,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že podpora 
sociálního, ekologického a 
konkurenceschopného hospodářství 
účinně využívajícího zdroje je jeden z cílů 
strategie Evropa 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že úsporná 
opatření, která se nyní zavádějí v řadě 
členských států, se časově shodují s velmi 
významným nárůstem nezaměstnanosti, 
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jehož jsou částečnou příčinou,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se stále očekává, 
že v sektoru služeb, například v prodeji, 
bezpečnostních službách, úklidu, 
stravování a pečovatelských službách
dojde od současnosti do roku 2020 
k největšímu nárůstu počtu pracovních míst 
a tento sektor by mohl být nejrychleji se 
rozvíjející oblastí,

C. vzhledem k tomu, že se stále očekává, 
že v sektoru služeb, ve kterém jsou často 
zaměstnáváni pracovníci na nekvalitních 
pracovních místech a je pro něj typická 
vysoká míra feminizace, dojde od 
současnosti do roku 2020 k největšímu 
nárůstu počtu pracovních míst a tento 
sektor by mohl být nejrychleji se rozvíjející 
oblastí; vzhledem k tomu, že práce 
v sektoru služeb je často charakterizovaná 
velkým pohybem, a to jak na pracovních 
místech, tak co se týče pracovníků; 
vzhledem k tomu, že v sektoru musí být 
zajištěny lepší pracovní podmínky pro to, 
aby měli pracující i zaměstnavatelé 
možnost těžit z tvorby a zachování 
pracovních míst,

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se stále očekává, 
že v sektoru služeb, například v prodeji, 
bezpečnostních službách, úklidu, 
stravování a pečovatelských službách 

C. vzhledem k tomu, že se stále očekává, 
že v sektoru služeb, například v prodeji, 
bezpečnostních službách, úklidu, 
stravování, pečovatelských službách a 
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dojde od současnosti do roku 2020 
k největšímu nárůstu počtu pracovních 
míst a tento sektor by mohl být nejrychleji 
se rozvíjející oblastí,

osobních službách dojde od současnosti do 
roku 2020 k velkému nárůstu počtu 
pracovních míst a tento sektor by mohl být 
nejrychleji se rozvíjející oblastí,

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
obchod a další služby, včetně bankovnictví 
a financí, budou plánovat pomalejší růst 
pracovních míst,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že zemědělsko-
potravinářský sektor opětovně nabývá
celosvětového významu tím, že potřebuje 
jiné a vyšší stupně kvalifikace, ale 
pracovní místa s nízkou kvalifikací 
významně snižuje,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Rovana Plumb
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že dosahování 
udržitelného růstu a přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství, ochrana 
životního prostředí a rozvoj nových 
zelených technologií budou vyžadovat, aby 
byly dostupné patřičné kvalifikace,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že měnící se struktura
zaměstnanosti v odvětvích přirozeně 
ovlivňuje strukturu zaměstnanosti 
jednotlivých profesí a požadované úrovně 
kvalifikace,

D. vzhledem k tomu, že technologické 
změny a nová struktura organizace práce 
v odvětvích přirozeně ovlivňuje strukturu 
zaměstnanosti z hlediska potřeb 
kvalifikace v jednotlivých profesích
a požadované úrovně,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že chronicky vysoké 
míry nezaměstnanosti představují 
nepřijatelnou ztrátu lidského kapitálu, 
který je nejdůležitější výhodou Evropy,
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že ekonomiky stále 
ve větší míře požadují tvůrčí, interaktivní, 
komunikační schopnosti na pracovišti, 
které dokážou řešit problémy, zatímco 
pracovní místa s nízkou kvalifikací či 
pracovníci vykonávající rutinní činnosti 
jsou nejvíce ohroženi ztrátou zaměstnání,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že nejvíce ohrožení 
ztrátou zaměstnání jsou pracovníci s nižším 
než vysokoškolským vzděláním,

E. vzhledem k tomu, že nejvíce ohrožení 
ztrátou zaměstnání jsou pracovníci s nižším 
než vysokoškolským vzděláním, dokud pro 
ně nebude rozvíjena účinná další odborná 
příprava nevytvoří se pro ně strategie 
odborného a technického vzdělávání, 
která jim umožní udržet tempo 
s požadavky trhu,

Or. it

Pozměňovací návrh 33
Kinga Göncz
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že nejvíce ohrožení 
ztrátou zaměstnání jsou pracovníci s nižším 
než vysokoškolským vzděláním,

E. vzhledem k tomu, že nejvíce ohrožení 
ztrátou zaměstnání jsou pracovníci ze 
zranitelných skupin (tj. osoby s nízkou 
kvalifikací, mládež a starší osoby, osoby se 
zdravotním postižením, ale také 
příslušníci menšin a lidé 
z přistěhovaleckého prostředí), kteří také 
mají velké potíže s nacházením práce,

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že nejvíce ohrožení 
ztrátou zaměstnání jsou pracovníci s nižším 
než vysokoškolským vzděláním,

E. vzhledem k tomu, že více ohrožení 
ztrátou zaměstnání jsou pracovníci s nižším 
než vysokoškolským vzděláním a 
každopádně jsou pracovní místa na takové 
úrovni více zatížena sezónností a nejistými 
podmínkami,

Or. es

Pozměňovací návrh 35
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že nejvíce ohrožení 
ztrátou zaměstnání jsou pracovníci s nižším 
než vysokoškolským vzděláním,

E. vzhledem k tomu, že nejvíce ohrožení 
ztrátou zaměstnání jsou pracovníci s nižším 
než vysokoškolským vzděláním a zároveň 
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se mnoho mladých lidí rozhoduje pro delší 
setrvání ve vzdělávacím procesu a 
odborné přípravě, a to v souvislosti 
s hospodářskou recesí,

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že nejvíce ohrožení 
ztrátou zaměstnání jsou pracovníci s nižším 
než vysokoškolským vzděláním,

E. vzhledem k tomu, že nejvíce ohrožení 
ztrátou zaměstnání jsou pracovníci s nižším 
než vysokoškolským vzděláním nebo ti, 
kdo mají zdravotní postižení,

Or. hu

Pozměňovací návrh 37
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že nejvíce ohrožení 
ztrátou zaměstnání jsou pracovníci s nižším 
než vysokoškolským vzděláním,

E. vzhledem k tomu, že nejvíce ohrožení 
ztrátou zaměstnání jsou pracovníci 
s nízkou úrovní vzdělání a kvalifikace,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Rovana Plumb

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

Ea. vzhledem k tomu, že přetrvává 
chudoba v důsledku nedostatečného 
odměňování a zvyšuje se počet chudých 
pracujících kvůli zhoršení pracovních 
podmínek a nízkým platům,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
udržitelnost odborné přípravy a vyššího 
vzdělávání závisí na různých aspektech, 
například na stavu veřejných financí
a individuálním pohledu,

F. vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
efektivita odborné přípravy a vyššího 
vzdělávání závisí na různých aspektech, 
například na zaručení vysoké kvality ve 
vzdělávání, rovných příležitostech a 
přístupu pro všechny, udržení veřejných 
investic, ale také na tom, budou-li na sebe 
potřeby jednotlivců a trhu práce lépe 
navazovat,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
udržitelnost odborné přípravy a vyššího 
vzdělávání závisí na různých aspektech, 
například na stavu veřejných financí 
a individuálním pohledu,

F. vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
udržitelnost odborné přípravy a vyššího 
vzdělávání závisí na různých aspektech, 
například na stavu veřejných financí 
a individuálním pohledu a na prostředí 
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vzdělávání a odborné přípravy, což je –
z pohledu fyzického a IKT – bezbariérové 
prostředí,

Or. hu

Pozměňovací návrh 41
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
udržitelnost odborné přípravy a vyššího 
vzdělávání závisí na různých aspektech, 
například na stavu veřejných financí 
a individuálním pohledu,

F. vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
udržitelnost odborné přípravy a vyššího 
vzdělávání závisí na různých aspektech, 
například na stavu veřejných financí, 
individuálním pohledu a dostupnosti 
pečovatelských služeb, zejména v oblasti 
péče o děti nebo o závislé osoby,

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
udržitelnost odborné přípravy a vyššího 
vzdělávání závisí na různých aspektech, 
například na stavu veřejných financí 
a individuálním pohledu,

F. vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
udržitelnost odborné přípravy a vyššího 
vzdělávání závisí na různých aspektech, 
například na stavu a účinné správě 
veřejných financí a individuálním pohledu,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Zigmantas Balčytis
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že EU usiluje 
o zlepšení úrovně vzdělání ohledně snížení 
míry studentů, kteří nedokončí školu, na 
méně než 10 % do roku 2020 a zvýšení 
podílu absolventů terciárního vzdělávání 
(alespoň na 40 %),

Or. lt

Pozměňovací návrh 44
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že se poptávka a 
nabídka v oblasti dalšího vzdělávání musí 
zvýšit, aby se podpořily měnící se potřeby 
profesních dovedností, a vzhledem k tomu, 
že dlouhodobá udržitelnost odborného 
vzdělávání a systémů vyššího vzdělání 
závisí na tom, aby poskytovatelé 
vzdělávání a školení, jež budou schopni 
reagovat a jejichž kvalita bude ověřena, 
poskytovali vzdělávání flexibilněji, byli 
k dispozici kvalitní učitelé a školitelé, 
udržely se veřejné investice a zvýšily 
soukromé příspěvky, ale také na tom, 
budou-li na sebe potřeby jednotlivců a 
trhu práce lépe navazovat,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Elisabeth Schroedter



AM\869131CS.doc 21/176 PE467.007v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že se očekává nárůst 
počtu pracovních míst s požadavkem vyšší 
kvalifikace,

G. vzhledem k tomu, že se očekává nárůst 
počtu pracovních míst s požadavkem vyšší 
kvalifikace a budou zapotřebí další nové, 
udržitelné kvalifikace pro všechny 
segmenty profesních dovedností,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že se očekává nárůst 
počtu pracovních míst s požadavkem vyšší 
kvalifikace,

G. vzhledem k tomu, že se očekává nárůst 
počtu pracovních míst s požadavkem vyšší 
kvalifikace a z 50 % budou pracovní místa 
v roce 2020 stále ještě vyžadovat střední 
odborné kvalifikace,

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že se očekává nárůst 
počtu pracovních míst s požadavkem vyšší 
kvalifikace,

G. vzhledem k tomu, že se očekává nárůst 
počtu pracovních míst s požadavkem vyšší 
technické a vědecké kvalifikace,

Or. it
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Pozměňovací návrh 48
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že migrace v rámci 
EU, stejně jako směrem ven bude mít stále 
větší vliv na velikost a složení pracující 
populace v členských státech a významně 
ovlivňuje poptávku a nabídku po 
kvalifikacích,

H. vzhledem k tomu, že migrace v rámci 
EU, stejně jako směrem ven bude mít stále 
větší vliv na velikost a složení pracující 
populace v členských státech a významně 
ovlivňuje poptávku a nabídku po 
kvalifikacích, zejména v těch členských 
státech, kde rychle klesá počet obyvatel a 
kde se „odliv mozků“ a útěk specialistů 
dostávají mimo kontrolu,

Or. lt

Pozměňovací návrh 49
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že migrace v rámci 
EU, stejně jako směrem ven bude mít stále 
větší vliv na velikost a složení pracující 
populace v členských státech a významně 
ovlivňuje poptávku a nabídku po 
kvalifikacích,

H. vzhledem k tomu, že migrace v rámci 
EU, stejně jako směrem ven bude mít vliv 
na velikost a složení pracující populace 
v členských státech a významně ovlivňuje 
poptávku a nabídku po kvalifikacích; 
vzhledem k tomu, že kompetence a 
dovednosti pracovníků 
z přistěhovaleckého prostředí nejsou ani 
řádně uznány ani v plné míře využívány 
na pracovišti a nepřiměřeně vysoký počet 
těchto pracovníků je zaměstnáván v práci, 
pro kterou jsou překvalifikovaní, 

Or. de



AM\869131CS.doc 23/176 PE467.007v01-00

CS

Pozměňovací návrh 50
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že migrace v rámci 
EU, stejně jako směrem ven bude mít stále 
větší vliv na velikost a složení pracující 
populace v členských státech a významně 
ovlivňuje poptávku a nabídku po 
kvalifikacích,

H. vzhledem k tomu, že migrace v rámci 
EU, stejně jako směrem ven bude mít stále 
větší vliv na velikost a složení pracující 
populace v členských státech a vzhledem 
k tomu, že integrační politiky, které 
podporují přístup ke vzdělání, odborné 
přípravě a zaměstnání pro populaci 
přistěhovalců, budou proto významně 
ovlivňovat poptávku a nabídku po 
kvalifikacích, ale dosáhne se jimi i zvýšení 
zaměstnanosti na území Společenství,

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že migrace v rámci 
EU, stejně jako směrem ven bude mít stále 
větší vliv na velikost a složení pracující 
populace v členských státech a významně 
ovlivňuje poptávku a nabídku po 
kvalifikacích,

H. vzhledem k tomu, že demografické 
trendy v EU, mobilita a migrace v rámci 
EU a se sousedními zeměmi budou mít 
stále větší vliv na velikost a složení 
pracující populace v členských státech 
a významně ovlivňují poptávku a nabídku 
po kvalifikacích,

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Mara Bizzotto
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že migrace v rámci 
EU, stejně jako směrem ven bude mít stále 
větší vliv na velikost a složení pracující 
populace v členských státech a významně
ovlivňuje poptávku a nabídku po 
kvalifikacích,

H. vzhledem k tomu, že migrační vzorce
budou mít stále větší vliv na velikost 
a složení pracující populace v členských 
státech, což povede k silné konkurenci 
mezi méně kvalifikovanými pracovníky a 
závažným důsledkům pro vzorce poptávky
a nabídky po kvalifikacích v rámci 
vnitřního trhu,

Or. it

Pozměňovací návrh 53
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že migrace v rámci 
EU, stejně jako směrem ven bude mít stále 
větší vliv na velikost a složení pracující 
populace v členských státech a významně 
ovlivňuje poptávku a nabídku po 
kvalifikacích,

H. vzhledem k tomu, že migrace v rámci 
EU, stejně jako směrem ven bude mít 
v mnoha směrech stále větší vliv na 
velikost a složení pracující populace 
v členských státech a významně ovlivňuje 
poptávku a nabídku po kvalifikacích,

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že mobilní 
pracovníci a pracovníci z řad 
přistěhovalců jsou i nadále 
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diskriminováni a jsou často využíváni 
v důsledku neznalosti svých pracovních a 
sociálních práv, nedostatečného zapojení 
do organizací zaměstnanců, ale i proto, že 
chybí účinné integrační politiky,

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vhledem k tomu, že udržitelné
hospodářství má potenciál zvyšovat počet 
dobrých pracovních míst a přispívat 
k oživení evropského hospodářství,

I. vzhledem k tomu, že inovativní a 
dynamické hospodářství má potenciál 
zvyšovat počet dobrých pracovních míst 
a přispívat k oživení evropského 
hospodářství,

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vhledem k tomu, že udržitelné 
hospodářství má potenciál zvyšovat počet 
dobrých pracovních míst a přispívat 
k oživení evropského hospodářství,

I. vzhledem k tomu, že udržitelné 
hospodářství má potenciál zvyšovat počet 
dobrých pracovních míst a přispívat 
k oživení ekonomik na celém území EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Rovana Plumb
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vhledem k tomu, že udržitelné 
hospodářství má potenciál zvyšovat počet 
dobrých pracovních míst a přispívat 
k oživení evropského hospodářství,

I. vzhledem k tomu, že udržitelný 
hospodářský růst hospodářství má 
potenciál zvyšovat počet dobrých 
pracovních míst a přispívat k oživení 
evropského hospodářství,

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že úsporná opatření 
mají nepříznivý dopad na veřejné investice 
a omezují tak potenciál pro tvorbu 
pracovních míst v členských státech,

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že EU stále méně 
investuje do výzkumu a vzdělání než její 
světoví hospodářští partneři a konkurenti; 
vzhledem k tomu, že nejpodstatnější 
investice jsou potřebné v oblasti 
ekonomického know-how,

J. vzhledem k tomu, že EU stále méně než 
její světoví hospodářští partneři 
a konkurenti investuje do výzkumu, 
inovací a vzdělání, jež jsou základními 
stavebními kameny pro růst a zlepšování 
životní úrovně; vzhledem k tomu, že 
nejpodstatnější investice jsou potřebné 
v oblasti ekonomického know-how,
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Or. en

Pozměňovací návrh 60
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že EU stále méně 
investuje do výzkumu a vzdělání než její 
světoví hospodářští partneři a konkurenti; 
vzhledem k tomu, že nejpodstatnější 
investice jsou potřebné v oblasti 
ekonomického know-how,

J. vzhledem k tomu, že EU stále méně 
investuje do výzkumu a vzdělání než její 
světoví hospodářští partneři a konkurenti; 
vzhledem k tomu, že nejpodstatnější 
investice jsou potřebné v oblasti 
ekonomického know-how, v technickém 
vzdělávání a ve zkvalitnění odborného 
vzdělávání,

Or. it

Pozměňovací návrh 61
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že Evropská komise 
promarnila v souvislosti se sdělením 
o nových dovednostech a nových 
pracovních místech příležitost řešit 
potenciál nového udržitelného 
hospodářství a konkrétní potřebu rozvíjet 
zelené profesní dovednosti, aby mohli 
pracovníci z tohoto potenciálu těžit; 
vzhledem k tomu, že Evropský parlament 
a Evropská rada opakovaně zdůrazňovaly 
příležitosti přechodu na udržitelnější 
hospodářství pro zaměstnanost v Evropě; 
vzhledem k tomu, že nedávná studie 
CEDEFOP poskytuje dost dokladů 
o důležitosti a potřebě nových dovedností 
pro zelená pracovní místa na budoucím
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evropském trhu práce,

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jb. vzhledem k tomu, že stále existují 
rozdíly na pracovních trzích EU, včetně 
rozdílu v odměňování mužů a žen, rozdílů 
v mírách zaměstnanosti, rozdílu, který se 
odvíjí od vlivu rodičovství na míry 
zaměstnanosti, rozdílů v důchodech mezi 
muži a ženami; vzhledem k tomu, že důraz 
na tradiční role mužů a žen a segregace 
trhu práce v zaměstnání jsou hlavní 
překážkou fungování pracovního trhu 
EU; vzhledem k tomu, že se nové 
udržitelné hospodářství bude utvářet ve 
stárnoucí společnosti s úbytkem pracovní 
síly, a proto je nezbytné přilákat více žen 
k vykonávání placené práce tím, že se jim 
přizpůsobí organizace práce a příprava 
zaměstnanců ve všech odvětvích 
k dosažení různorodější pracovní síly,

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jc. vzhledem k tomu, že zaměřené a 
přizpůsobené zvyšování kvalifikace je 
zásadním způsobem, jak pomoci 
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pracovníkům získat nové dovednosti, které 
jim umožní těžit z přechodu 
k udržitelnějšímu hospodářství; vzhledem 
k tomu, že existují přesvědčivé 
ekonomické argumenty pro zvyšování 
kvalifikace, integraci trhu práce a sociální 
začlenění; vzhledem k tomu, že omezení 
investic do zvyšování kvalifikace bude 
způsobovat dlouhodobý negativní dopad,

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jd. vzhledem k tomu, že rozšíření 
atypických pracovních smluv ve většině 
členských států má tendenci segmentaci 
trhu práce zesilovat a zmenšovat sociální 
jistotu nejzranitelnějších skupin; 
vzhledem k tomu, že je potřeba při 
investování do nových pracovních míst 
posilovat slušnou práci a kvalitní 
zaměstnání,

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že stále existují 
rozdíly na pracovních trzích EU, včetně 
rozdílu v odměňování mužů a žen, rozdílů 
v mírách zaměstnanosti, rozdílu ve vlivu 
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rodičovství na míry zaměstnanosti, rozdílů 
v důchodech mezi muži a ženami; 
vzhledem k tomu, že důraz na tradiční 
role mužů a žen a segregace trhu práce 
v zaměstnání jsou hlavní překážkou 
fungování pracovního trhu EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že podle nedávného 
výzkumu je důsledkem zvýšení flexikurity 
celkové snížení počtu zaměstnanců, neboť 
jsou častěji zaměstnáváni na dobu určitou 
namísto na neurčito, na částečné úvazky 
místo plných úvazků a častěji práci 
nedobrovolně opouštějí; vzhledem k tomu, 
že podle nového výzkumu vycházejícího 
z údajů OECD je vyšší flexibilitě 
zaměstnání přímo úměrná větší nejistota, 
přičemž flexibilita zaměstnání má silný 
negativní dopad na zaměstnatelnost 
(zlepšování dovedností a zvyšování 
kvalifikací zaměstnanců);

Or. pt

Pozměňovací návrh 67
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jb. vzhledem k tomu, že nárůst atypických 
forem zaměstnávání zaviněný nárůstem 
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flexibility připravuje stále více 
zaměstnanců o sociální dávky, jelikož 
způsobilost pro sociální dávky závisí na 
postavení zaměstnance; vzhledem k tomu, 
že vyšší flexibilita současně ohrožuje 
finanční udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 68
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jc. vzhledem k tomu, že četné studie 
o pracovních podmínkách provedené 
Dublinskou nadací naznačují, že systémy 
pružné pracovní doby jsou doprovázeny 
nárůstem případů nepravidelné a 
nepředvídatelné pracovní doby, což vede 
k trvalým klasickým zdravotním 
problémům souvisejícím s pracovištěm 
v kombinaci s novými problémy, které se 
týkají stresu v práci v důsledku nové 
organizace práce navržené tak, aby se 
vyrovnala s krátkodobým kolísáním na 
trhu; vzhledem k tomu, že podle 
nejnovějších výzkumů ty nejpružnější 
vytvořené systémy pružné pracovní doby 
ani neumožňují zaměstnancům, aby lépe 
sladili zaměstnání a soukromý život;

Or. pt

Pozměňovací návrh 69
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jd. vzhledem k tomu, že ženy jsou na trhu 
práce ve znevýhodněném postavení a jsou 
nepřiměřeně častěji zaměstnány na kratší 
úvazek a novými, často nejistými formami 
a tvoří to překážku, která brání jejich 
přístupu k veškerým sociálním právům, 
sociální ochraně a zabezpečení,

Or. pt

Pozměňovací návrh 70
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Je. vzhledem k tomu, že vysokou 
nezaměstnanost a segmentaci trhu práce 
je nutno odstranit tím, že budou dána 
všem pracovníkům stejná práva, odstraní 
se postupně všechny formy zaměstnávání 
za nejistých podmínek a bude se 
investovat do vytváření trvalých 
pracovních míst a do celoživotního 
vzdělávání,

Or. pt

Pozměňovací návrh 71
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jf. vzhledem k tomu, že přístup Komise 
založený na flexikuritě je třeba odmítnout 
jako zcela nevyvážený, protože flexibilitě 
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neodpovídá vyšší sociální jistota; 
vzhledem k tomu, že Komise zkrátka 
prosazuje deregulaci ochrany pracovních 
míst a pružnější zaměstnanecké smlouvy a 
nenavrhuje žádná účinná opatření pro boj 
proti zaměstnávání za nejistých podmínek, 
zároveň však zachovává politiky vedoucí 
ke snížení sociálního zabezpečení a práv 
pracovníků a nezaměstnaných (otázka 
méně „štědré“ nezaměstnanosti a 
sociálních dávek k „aktivování 
nezaměstnaných“, „rovnováha práv a 
povinností“, omezení práv, a posílení 
povinností),

Or. pt

Pozměňovací návrh 72
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že stále existují 
rozdíly na pracovních trzích EU, včetně 
rozdílu v odměňování mužů a žen, rozdílů 
v mírách zaměstnanosti, rozdílu ve vlivu 
rodičovství na úroveň zaměstnanosti, 
rozdílů v důchodech mezi muži a ženami; 
vzhledem k tomu, že důraz na tradiční 
role mužů a žen a segregace trhu práce 
v zaměstnání jsou hlavní překážkou 
fungování pracovního trhu EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Elisabeth Schroedter

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

-1. s politováním konstatuje, že sdělení 
Komise Nové dovednosti a pracovní místa 
nevedlo ke splnění příslibů, ale jednoduše 
se snaží přeskupit stará řešení do nového 
formátu; lituje, že sdělení Komise neřeší 
potenciál zelené ekonomiky v oblasti 
tvorby pracovních míst, přehlíží naléhavé 
problémy spojené s nejistou prací, 
nezaměstnaností a chudobou a nepokrývá 
otázku rovnosti mužů a žen; vyzývá 
Evropskou komisi, aby bylo konečně 
vyvinuto bezodkladné a energické úsilí, 
které by řešilo základní výzvy sociální 
Evropy, jako je problém nerovností, riziko 
vyloučení a chudoby a skutečné zlepšení 
pracovních a životních podmínek; 
zdůrazňuje, že správa ekonomických 
záležitostí musí jít ruku v ruce s kvalitními 
politikami zaměstnanosti a sociálními 
politikami, kdy by se měly zavést 
minimální normy pro pracovníky platné 
v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v rámci strategie Evropa 
2020 členské státy dohodly, že se pokusí 
docílit 75% zaměstnanosti věkové skupiny 
od 20 do 64 let; vyzývá všechny 
zúčastněné strany, aby více usilovaly
o úspěšné dosažení cílů strategie Evropa 
2020;

1. připomíná, že v rámci strategie Evropa 
2020 členské státy dohodly, že se pokusí 
docílit 75% zaměstnanosti věkové skupiny 
od 20 do 64 let, a jsou žádány, aby se při 
provádění strategie zabývaly možnostmi 
odstranění všech překážek, které brání 
účasti žen na trhu práce[1]; vyzývá 
všechny zúčastněné strany, aby provedly 
začlenění priority strategie Evropa 2020 a 
integrovaných hlavních směrů 7 až 10, 
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aby byli zástupci občanské společnosti 
zapojeni do navrhování, realizace, 
sledování a vyhodnocení národních 
programů reforem; zdůrazňuje, že většina 
národních programů reforem za splněním 
cíle zaměstnanosti i cíle snížení chudoby 
pokulhává;

[1] Viz odstavec 5 závěrů Rady 
o Evropském paktu pro rovnost žen a 
mužů na období let 2011–2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v rámci strategie Evropa 
2020 členské státy dohodly, že se pokusí 
docílit 75% zaměstnanosti věkové skupiny 
od 20 do 64 let; vyzývá všechny 
zúčastněné strany, aby více usilovaly 
o úspěšné dosažení cílů strategie Evropa 
2020;

1. připomíná, že v rámci strategie Evropa 
2020 členské státy dohodly, že se pokusí 
docílit 75% zaměstnanosti věkové skupiny 
od 20 do 64 let, cíl nerozlučně spjatý 
s obranou evropského sociálního modelu 
a zároveň s hospodářským růstem Evropy 
a se životaschopností jejích systémů 
sociálního zabezpečení a veřejných 
financí; vyzývá všechny zúčastněné strany, 
aby více usilovaly o úspěšné dosažení cílů 
strategie Evropa 2020;

Or. el

Pozměňovací návrh 76
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v rámci strategie Evropa 1. připomíná, že v rámci strategie Evropa 
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2020 členské státy dohodly, že se pokusí 
docílit 75% zaměstnanosti věkové skupiny 
od 20 do 64 let; vyzývá všechny 
zúčastněné strany, aby více usilovaly 
o úspěšné dosažení cílů strategie Evropa 
2020;

2020 členské státy dohodly, že se pokusí 
docílit 75% zaměstnanosti věkové skupiny 
od 20 do 64 let; připomíná, že jedním 
z hlavních cílů strategie Evropa 2020 je 
snížit míru předčasného ukončování 
školní docházky na 10 %; zdůrazňuje, že 
radikální snížení míry nezaměstnanosti 
mladých je předpokladem pro dosažení 
cíle v oblasti zaměstnanosti; vyzývá 
všechny zúčastněné strany, aby více 
usilovaly o úspěšné dosažení cílů strategie 
Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v rámci strategie Evropa 
2020 členské státy dohodly, že se pokusí 
docílit 75% zaměstnanosti věkové skupiny 
od 20 do 64 let; vyzývá všechny 
zúčastněné strany, aby více usilovaly 
o úspěšné dosažení cílů strategie Evropa 
2020;

1. připomíná, že v rámci strategie Evropa 
2020 členské státy dohodly, že se pokusí 
docílit 75% zaměstnanosti věkové skupiny 
od 20 do 64 let; vyzývá všechny 
zúčastněné strany, aby více usilovaly 
o úspěšné dosažení cílů strategie Evropa 
2020; žádá však členské státy, aby 
zajistily, že se tato zaměstnanost uskuteční 
v rámci civilizovaných, velmi kvalitních 
podmínek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Elisabeth Schroedter

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

1a. s politováním konstatuje, že u Komise 
zůstaly bez povšimnutí závěry Evropského 
parlamentu a Evropské rady týkající se 
potenciálu nového udržitelného 
hospodářství, ale také analýza CEDEFOP 
o potřebě nových dovedností pro zelená 
pracovní místa v budoucnosti; vyzývá 
Komisi, aby tento nedostatek napravila, a 
očekává, že zajistí integrovanější přístup 
k novým zeleným profesním dovednostem 
v příslušném sdělení o pracovních místech 
v novém udržitelném hospodářství, které 
plánuje předložit; žádá Evropskou komisi, 
aby zjistila, aby byli odborníci pro životní 
prostředí v rámci Komise do tohoto 
procesu plně zapojeni;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná existující značné překážky, 
které narušují účinné provádění politiky 
zaměstnanosti; zastává názor, že je nutno 
účinně odstraňovat tyto obtíže, mezi něž 
patří mimo jiné kvalifikace na 
nedostatečné úrovni dnes velkého 
množství pracovníků, nízká úroveň 
vzdělání v některých evropských zemích 
v porovnání s hodnocením na 
mezinárodní úrovni a rozšíření nejistých 
zaměstnání, která nijak nemotivují 
k rozvoji kvalifikace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam reforem vedoucích 
k flexibilnějším pracovním trhům, jež 
budou podporovat větší 
konkurenceschopnost, posilovat 
produktivitu, vytvářet nová pracovní místa 
a bojovat proti strukturální 
nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že míra zaměstnanosti 
je úzce spojená s ekonomickou výkonností; 
důrazně doporučuje, aby se členské státy 
řídily zásadami politik zaměstnanosti 
a hlavními směry hospodářských politik;

2. poukazuje na to, že míra zaměstnanosti 
je úzce spojená s ekonomickou výkonností, 
konkrétně vysokou úrovní hospodářského 
růstu; důrazně doporučuje, aby se členské 
státy řídily zásadami politik zaměstnanosti 
a hlavními směry hospodářských politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že míra zaměstnanosti 
je úzce spojená s ekonomickou výkonností; 

2. poukazuje na to, že míra zaměstnanosti 
je úzce spojená s ekonomickou výkonností; 



AM\869131CS.doc 39/176 PE467.007v01-00

CS

důrazně doporučuje, aby se členské státy 
řídily zásadami politik zaměstnanosti a 
hlavními směry hospodářských politik;

důrazně doporučuje, aby členské státy 
zajistily, aby byly hlavní směry 
hospodářských politik v souladu se
zásadami politik zaměstnanosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 83
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že míra zaměstnanosti 
je úzce spojená s ekonomickou 
výkonností; důrazně doporučuje, aby se 
členské státy řídily zásadami politik 
zaměstnanosti a hlavními směry 
hospodářských politik;

2. poukazuje na to, že míra zaměstnanosti a 
ekonomická výkonnost se vzájemně 
podněcují; důrazně doporučuje, aby se 
členské státy řídily zásadami politik 
zaměstnanosti spolu s hlavními směry 
hospodářských politik a podpořily tak 
vytváření kvalitní zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že míra zaměstnanosti 
je úzce spojená s ekonomickou výkonností; 
důrazně doporučuje, aby se členské státy 
řídily zásadami politik zaměstnanosti 
a hlavními směry hospodářských politik;

2. poukazuje na to, že míra zaměstnanosti 
je úzce spojená s ekonomickou výkonností; 
důrazně doporučuje, aby se členské státy 
řídily integrovanými hlavními směry 
strategie EU 2020, jejichž cílem je politiky
zaměstnanosti a širší směry hospodářských 
politik koordinovat a zabývají se kvalitou 
pracovních míst;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že míra zaměstnanosti 
je úzce spojená s ekonomickou výkonností; 
důrazně doporučuje, aby se členské státy 
řídily zásadami politik zaměstnanosti 
a hlavními směry hospodářských politik;

2. poukazuje na to, že míra zaměstnanosti 
je úzce spojená s ekonomickou výkonností; 
důrazně doporučuje, aby se členské státy 
řídily zásadami politik zaměstnanosti 
a hlavními směry hospodářských politik, 
které tyto je doprovázejí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že jsou za klíčové prvky 
sociální politiky, jako jsou daně, 
programy sociálního zabezpečení, některé 
pracovněprávní předpisy, zdravotní péče a 
vzdělávání, stále zodpovědné členské 
státy; považuje za zásadní, aby sociální 
politiky reagovaly na vnitrostátní, 
regionální i místní okolnosti a především 
musí odpovídat konkrétním místním 
podmínkám v jednotlivých členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Vilija Blinkevičiūtė
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k lepší koordinaci 
hospodářských politik mezi členskými 
státy s cílem zabránit nekalé soutěži 
a narušování trhu; nabádá členské státy, 
aby respektovaly pravidla rozpočtové 
disciplíny, a snižovaly tak riziko dalšího 
zvýšení deficitu a vyzývá Komisi, aby 
vykonávala efektivní rozpočtový dozor;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k lepší koordinaci 
hospodářských politik mezi členskými 
státy s cílem zabránit nekalé soutěži 
a narušování trhu; nabádá členské státy, 
aby respektovaly pravidla rozpočtové 
disciplíny, a snižovaly tak riziko dalšího 
zvýšení deficitu a vyzývá Komisi, aby 
vykonávala efektivní rozpočtový dozor;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k lepší koordinaci 3. vyzývá k lepší koordinaci 
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hospodářských politik mezi členskými 
státy s cílem zabránit nekalé soutěži 
a narušování trhu; nabádá členské státy, 
aby respektovaly pravidla rozpočtové 
disciplíny, a snižovaly tak riziko dalšího 
zvýšení deficitu a vyzývá Komisi, aby 
vykonávala efektivní rozpočtový dozor;

hospodářských politik mezi členskými 
státy s cílem zabránit nekalé soutěži 
a narušování trhu; nabádá členské státy, 
aby respektovaly pravidla rozpočtové 
disciplíny, a snižovaly tak riziko dalšího 
zvýšení deficitu a vyzývá Komisi, aby 
vykonávala efektivní rozpočtový dozor, 
zdůrazňuje ale, že rozpočtová kázeň by 
neměla výlučně vést ke zrušení sociálních 
práv; zdůrazňuje, že opatření zaměřená 
na úspory, jako je snížení financí pro 
vzdělávání a aktivní politiku trhu práce a 
rušení pracovních míst, by mohla být 
škodlivá zejména pro mladé lidi; 
zdůrazňuje dále, že politika, jejímž cílem 
bude výhradně úspornost, není v situaci, 
kdy je třeba řešit problém nedostatku 
kvalifikovaných pracovníků v Evropě či 
udržení hospodářské výkonnosti, vhodná;

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k lepší koordinaci 
hospodářských politik mezi členskými 
státy s cílem zabránit nekalé soutěži 
a narušování trhu; nabádá členské státy, 
aby respektovaly pravidla rozpočtové 
disciplíny, a snižovaly tak riziko dalšího 
zvýšení deficitu a vyzývá Komisi, aby 
vykonávala efektivní rozpočtový dozor;

3. vyzývá k lepší koordinaci a k podpoře 
udržitelného rozvoje hospodářských 
politik; nabádá členské státy a EU, aby 
prováděly u všech příslušných oblastí 
politik posuzování sociálního dopadu 
vyžadovaného článkem 9 SFEU a aby 
byly zváženy sociální náklady přísné 
rozpočtové kázně a úsporných opatření, 
které by mohly vést k ohrožení nezbytných 
investic do rozvoje dovedností a nových 
kvalitních pracovních míst;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k lepší koordinaci 
hospodářských politik mezi členskými 
státy s cílem zabránit nekalé soutěži 
a narušování trhu; nabádá členské státy, 
aby respektovaly pravidla rozpočtové 
disciplíny, a snižovaly tak riziko dalšího 
zvýšení deficitu a vyzývá Komisi, aby 
vykonávala efektivní rozpočtový dozor;

3. vyzývá k lepší koordinaci 
hospodářských politik mezi členskými 
státy s cílem posílit růst a tvorbu 
pracovních míst a zabránit nekalé soutěži 
a narušování trhu a zvyšování nerovností 
mezi muži a ženami; vyzývá Komisi, aby 
vykonávala efektivní rozpočtový dozor, a 
současně musí být možné, aby v rámci 
svých národních programů reforem 
mohly státy zvýšit investice ve veřejném 
sektoru, kterými bude dodržen soulad se 
stanovenými cíli EU v oblasti růstu a 
zaměstnanosti a se strategií 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k lepší koordinaci 
hospodářských politik mezi členskými 
státy s cílem zabránit nekalé soutěži 
a narušování trhu; nabádá členské státy, 
aby respektovaly pravidla rozpočtové 
disciplíny, a snižovaly tak riziko dalšího 
zvýšení deficitu a vyzývá Komisi, aby 
vykonávala efektivní rozpočtový dozor;

3. vyzývá k lepší koordinaci 
hospodářských politik mezi členskými 
státy, s přihlédnutím k regionálním 
rozdílům v rámci Evropy, v míře 
zaměstnanosti, a zejména 
nezaměstnanosti, s cílem zabránit nekalé 
soutěži a narušování trhu; nabádá členské 
státy, aby respektovaly pravidla rozpočtové 
disciplíny, a snižovaly tak riziko dalšího 
zvýšení deficitu a vyzývá Komisi, aby 
vykonávala efektivní rozpočtový dozor;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k lepší koordinaci
hospodářských politik mezi členskými 
státy s cílem zabránit nekalé soutěži 
a narušování trhu; nabádá členské státy, 
aby respektovaly pravidla rozpočtové 
disciplíny, a snižovaly tak riziko dalšího 
zvýšení deficitu a vyzývá Komisi, aby 
vykonávala efektivní rozpočtový dozor;

3. vyzývá k účinné hospodářské soutěži 
založené na hospodářských politikách 
členských států; nabádá členské státy, aby 
respektovaly pravidla rozpočtové 
disciplíny, a snižovaly tak riziko dalšího 
zvýšení deficitu a vyzývá Komisi, aby 
vykonávala efektivní rozpočtový dozor;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá k lepší koordinaci 
hospodářských politik mezi členskými 
státy s cílem zabránit nekalé soutěži 
a narušování trhu; nabádá členské státy, 
aby respektovaly pravidla rozpočtové 
disciplíny, a snižovaly tak riziko dalšího 
zvýšení deficitu a vyzývá Komisi, aby 
vykonávala efektivní rozpočtový dozor;

3. vyzývá k lepší koordinaci 
hospodářských politik mezi členskými 
státy s cílem zabránit nekalé soutěži
a narušování trhu; nabádá členské státy, 
aby respektovaly pravidla rozpočtové 
disciplíny, a snižovaly tak riziko dalšího 
zvýšení deficitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje stěžejní iniciativu Komise 
v rámci strategie Evropa 2020 změnit směr 
a usilovat o udržitelné hospodářství;

4. podporuje stěžejní iniciativu Komise 
v rámci strategie Evropa 2020 změnit směr 
a usilovat o udržitelné hospodářství a 
očekává urychlenou akci ze strany 
Evropské komise, kde by byla na straně 
zaměstnanosti podpora stěžejní iniciativě 
udržitelnějšího hospodářství řešena; 
poukazuje na to, že výkon Evropské 
komise v oblasti této stěžejní iniciativy je 
možné pouze z pohledu zaručení 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje stěžejní iniciativu Komise 
v rámci strategie Evropa 2020 změnit směr 
a usilovat o udržitelné hospodářství;

4. podporuje stěžejní iniciativu Komise 
v rámci strategie Evropa 2020 změnit směr 
a usilovat o udržitelné hospodářství a 
poukazuje na to, že ochrana životního 
prostředí a rozvoj nových zelených 
technologií si vyžádají výraznou úpravu 
školicích programů tak, aby se dovednosti 
a kvalifikace přizpůsobily dovednostem a 
kvalifikacím na straně nabídky práce, a 
tím naplňovaly důležitý potenciál pro 
vytváření pracovních míst v těchto 
odvětvích;

Or. es

Pozměňovací návrh 97
Roger Helmer
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje stěžejní iniciativu Komise 
v rámci strategie Evropa 2020 změnit směr 
a usilovat o udržitelné hospodářství;

4. podporuje stěžejní iniciativu Komise 
v rámci strategie Evropa 2020 jako 
podnětný rámec, jehož účelem je podpora 
hospodářské soutěže a zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje stěžejní iniciativu Komise 
v rámci strategie Evropa 2020 změnit směr 
a usilovat o udržitelné hospodářství;

4. podporuje stěžejní iniciativu Komise 
v rámci strategie Evropa 2020 změnit směr 
a usilovat o udržitelné, inteligentnější a 
zelenější hospodářství podporující 
začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje stěžejní iniciativu Komise 
v rámci strategie Evropa 2020 změnit směr 
a usilovat o udržitelné hospodářství;

4. podporuje stěžejní iniciativy Komise 
v rámci strategie Evropa 2020 změnit směr 
a usilovat o inteligentní, udržitelné a 
začlenění podporující hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti;

5. připomíná, že poslední vývoj 
v hospodářské oblasti a v oblasti trhu 
práce si žádá lepší strategie v oblasti 
zaměstnanosti, vzdělávání a organizace 
práce s cílem zlepšit pracovní a životní 
podmínky v EU, vytvářet novou slušnou 
práci, všeobecný přístup k celoživotnímu 
vzdělávání, kvalifikaci a dovednostem, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci a 
účinné potírání diskriminace na trhu 
práce; zdůrazňuje, že zaměřené a 
přizpůsobené zvyšování kvalifikace je 
zásadním způsobem, jak pomoci 
pracovníkům získat nové dovednosti, které 
jim umožní těžit z přechodu 
k udržitelnějšímu hospodářství; 
zdůrazňuje ekonomické argumenty pro 
zvyšování kvalifikace, integraci trhu práce 
a sociální začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
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příležitosti; příležitosti; připomíná, že odborné 
vzdělávání a zlepšování lidského kapitálu 
mají pro jednotlivce i neekonomické 
výhody, neboť přispívají k jejich zdraví a 
blahu, delší průměrné délce života a větší 
pravděpodobnosti účasti v životě 
společnosti;

Or. da

Pozměňovací návrh 102
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti;

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti; zdůrazňuje, že je důležité 
posílit přitažlivost pracovních míst a 
kariérních příležitostí pro mladé 
pracovníky, jinak bude řada odvětví čelit 
demografickým rizikům, které by mohly 
ohrozit jejich budoucnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že kombinace 5. připomíná, že kombinace 



AM\869131CS.doc 49/176 PE467.007v01-00

CS

demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti;

demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti; zdůrazňuje, že starší pracovní 
síla a delší aktivní život mohou pozitivně 
přispět k obnově a budoucímu růstu; 
vyzdvihuje proto význam celoživotního 
vzdělávání, především pro starší 
pracovníky, kteří vykonávají fyzicky 
a/nebo duševně náročné úkoly;

Or. nl

Pozměňovací návrh 104
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že kombinace
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti;

5. připomíná kroky k řešení dopadu
demografických trendů, migrace a
technologických změn usilující o lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce včetně 
pečovatelských služeb a opatření, která 
umožní ženám i mužům sladit práci 
s rodinným životem, s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Heinz K. Becker
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti;

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti; zastává v této souvislosti 
názor, že je třeba přikládat velkou 
důležitost konceptu celoživotního učení 
pro všechny věkové skupiny;

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že kombinace
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti;

5. připomíná, že ve světle současné krize a 
s přihlédnutím k budoucím výzvám, jako 
jsou demografické změny a ekologické 
hospodářství, je nutná lepší strategie 
v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání 
a organizace práce s cílem maximalizovat 
konkurenceschopnost evropské 
ekonomiky, minimalizovat ztrátu lidského 
kapitálu a vytvořit nové pracovní
příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Ádám Kósa
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti;

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce, zdraví, 
zdravotního postižení a životního stylu
s cílem maximalizovat 
konkurenceschopnost evropské 
ekonomiky, minimalizovat ztrátu lidského 
kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti;

Or. hu

Pozměňovací návrh 108
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti;

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti; vyzývá k tomu, aby se politika 
EU v oblasti zaměstnanosti a rozvoje 
dovedností stala prioritou;

Or. lt

Pozměňovací návrh 109
Roger Helmer
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti;

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
ekonomik na celém území EU, 
minimalizovat ztrátu lidského kapitálu 
a vytvořit nové pracovní příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší 
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti;

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn, poklesu pracovní 
síly a změn ve výrobních řetězcích 
vyžaduje lepší strategie v oblasti 
zaměstnanosti, vzdělávání a organizace 
práce s cílem maximalizovat 
konkurenceschopnost evropské 
ekonomiky, minimalizovat ztrátu lidského 
kapitálu, lépe využívat aktiva, která 
představují starší pracovníci, a vytvořit 
nové pracovní příležitosti pro pracovníky 
všech věkových skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Marian Harkin



AM\869131CS.doc 53/176 PE467.007v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn a změn ve 
výrobních řetězcích vyžaduje lepší
strategie v oblasti zaměstnanosti, 
vzdělávání a organizace práce s cílem 
maximalizovat konkurenceschopnost 
evropské ekonomiky, minimalizovat ztrátu 
lidského kapitálu a vytvořit nové pracovní 
příležitosti;

5. připomíná, že kombinace 
demografických změn, poklesu pracovní 
síly a změn ve výrobních řetězcích 
vyžaduje lepší strategie v oblasti 
zaměstnanosti, vzdělávání a organizace 
práce s cílem maximalizovat 
konkurenceschopnost evropské 
ekonomiky, minimalizovat ztrátu lidského 
kapitálu, lépe využívat aktiva, která 
představují starší pracovníci, a vytvořit 
nové pracovní příležitosti pro pracovníky 
všech věkových skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že migrující pracovníci, i 
když výrazně přispívají k naší produktivitě 
a hospodářskému růstu, jsou zvláště 
zranitelní a měla by se jim věnovat 
zvláštní pozornost z hlediska jejich 
důstojných pracovních a životních 
podmínek, vzdělávání a odborné přípravy; 
vítá v tomto směru klíčovou akci č. 7 
agendy, v níž je oznámeno spuštění 
nového programu pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí, jenž má mimo 
jiné usnadnit zapracování integračních 
priorit členských států do všech 
příslušných oblastí politiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 113
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje potřebu silné ofenzívy 
směrem k „inteligentnímu“ růstu 
navýšením investic do vzdělávání a 
odborné přípravy, jež Evropě umožní stát 
se hlavním světovým centrem vědy a 
rovněž špičkové tvůrčí práce, kde je plná 
zaměstnanost kombinovaná se 
všeobecným blahobytem, ale také 
udržitelnou výrobou a udržitelným 
životním stylem;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že pokračování 
v investování do zvyšování kvalifikací, a 
zejména do přizpůsobování nabídky 
dovedností, je důležitější než kdy jindy; 
poukazuje v tomto ohledu na potřebu 
silnější a aktivnější spolupráce univerzit či 
výzkumných středisek na jedné straně a 
podniků a zaměstnavatelů na straně 
druhé;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Vilija Blinkevičiūtė
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Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že v zájmu zajištění 
zaměstnatelnosti pracovní síly je nezbytné 
zavést komplexnější strategie 
celoživotního vzdělávání a systémy 
odborného vzdělávání a přípravy musejí 
být připraveny na rychle se měnící potřeby 
trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba zesílit
a přizpůsobit novému socio-
ekonomickému kontextu každého 
členského státu v souladu s jeho 
specifickými potřebami s cílem zabezpečit 
flexibilní a aktivní trh práce, efektivní
odbornou přípravu a bezpečné systémy 
sociálního zabezpečení a varuje před 
univerzálními řešeními;

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity vyžadují vyvážení 
prostřednictvím přizpůsobení systémů 
sociálního zabezpečení, které umožní 
zlepšit aktivní začlenění zaručením 
individuálně poskytovaného dostatečného 
minimálního příjmu zabraňujícího 
chudobě, přístupu k důstojné práci a 
přístupu k cenově dostupným kvalitním 
službám obecného zájmu; zastává názor, 
že adekvátní sociální ochrana je nezbytná 
pro:
– udržitelné sociální tržní hospodářství,
– integrační a flexibilní trh práce,
– umožnění lidem, aby mohli flexibilněji 
přecházet z jednoho období do jiného –
střídat období zaměstnání, případné 
nezaměstnanosti, odborné přípravy či 
rekvalifikace,
– umožnění přizpůsobení se podniků 
novým požadavkům
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a varuje před univerzálními řešeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba zesílit a 
přizpůsobit novému socio-ekonomickému 
kontextu každého členského státu v 
souladu s jeho specifickými potřebami s 
cílem zabezpečit flexibilní a aktivní trh 
práce, efektivní odbornou přípravu a 
bezpečné systémy sociálního zabezpečení 
a varuje před univerzálními řešeními;

6. zastává názor, že strategie flexikurity 
nejsou vhodnými prostředky, jimiž by se 
dalo bojovat proti zaměstnávání za 
nejistých podmínek a snižovat 
nezaměstnanost; zdůrazňuje, že vysoké 
úrovně ochrany zaměstnanosti a ochrany 
pracovních míst jsou založeny na 
základním právu pracovníků být chráněn 
před nespravedlivým propuštěním; 
zdůrazňuje, že ochrana pracovních míst a 
ochrana zaměstnanosti musí být 
zachována i jako užitečný nástroj obecné 
politiky předvídání změny a prosazování 
stability a kontinuity zaměstnání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 118
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření
v oblasti flexikurity je třeba zesílit
a přizpůsobit novému socio-
ekonomickému kontextu každého 
členského státu v souladu s jeho 
specifickými potřebami s cílem zabezpečit 
flexibilní a aktivní trh práce, efektivní 

6. zdůrazňuje, že flexikurita je jedním 
z možných nástrojů, jak modernizovat 
trhy práce, a že její proveditelnost 
v různých členských státech zatím nebyla 
prozkoumána; myslí si, že lze, jestliže je to 
vhodné, uvažovat o vnitrostátních 
opatřeních v oblasti flexikurity 
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odbornou přípravu a bezpečné systémy 
sociálního zabezpečení a varuje před 
univerzálními řešeními;

a přizpůsobit je novému socio-
ekonomickému kontextu každého 
členského státu v souladu s jeho 
specifickými potřebami s cílem zabezpečit
flexibilní a aktivní trh práce, efektivní 
odbornou přípravu a bezpečné systémy 
sociálního zabezpečení, a varuje před 
univerzálními řešeními; vyzývá členské 
státy, aby doprovázely své reformy trhu 
práce posilováním sociální ochrany a 
ochranou před nezaměstnaností a dále 
zlepšováním kvality veřejných služeb 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba zesílit a 
přizpůsobit novému socio-ekonomickému 
kontextu každého členského státu 
v souladu s jeho specifickými potřebami 
s cílem zabezpečit flexibilní a aktivní trh 
práce, efektivní odbornou přípravu a 
bezpečné systémy sociálního zabezpečení a 
varuje před univerzálními řešeními;

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba zesílit 
a přizpůsobit novému socio-
ekonomickému kontextu každého 
členského státu v souladu s jeho 
specifickými potřebami s cílem zabezpečit 
flexibilní a aktivní trh práce, spravedlivou 
odměnu za odvedenou práci, efektivní 
odbornou přípravu přístupnou všem, 
vzdělávací programy a bezpečné systémy 
sociálního zabezpečení, a varuje před 
univerzálními řešeními;

Or. lt

Pozměňovací návrh 120
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba zesílit a 
přizpůsobit novému socio-ekonomickému
kontextu každého členského státu 
v souladu s jeho specifickými potřebami 
s cílem zabezpečit flexibilní a aktivní trh 
práce, efektivní odbornou přípravu a 
bezpečné systémy sociálního zabezpečení a 
varuje před univerzálními řešeními;

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba přezkoumat za 
účelem jejich posílení v novém socio-
ekonomickém kontextu každého členského 
státu v souladu s jeho specifickými 
potřebami s cílem zabezpečit, aby
flexibilní a aktivní trh práce byl budován 
na základě efektivní odborné přípravy
a bezpečných systémů sociálního 
zabezpečení, a varuje před univerzálními 
řešeními;

Or. it

Pozměňovací návrh 121
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba zesílit 
a přizpůsobit novému socio-
ekonomickému kontextu každého 
členského státu v souladu s jeho 
specifickými potřebami s cílem zabezpečit 
flexibilní a aktivní trh práce, efektivní 
odbornou přípravu a bezpečné systémy 
sociálního zabezpečení a varuje před
univerzálními řešeními;

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba zesílit 
a přizpůsobit novému socio-
ekonomickému kontextu každého 
členského státu v souladu s jeho 
specifickými potřebami s cílem zabezpečit 
flexibilní a aktivní trh práce, efektivní 
odbornou přípravu a bezpečné systémy 
sociálního zabezpečení, a zdůrazňuje, že 
flexikurita by neměla být chápána jako
univerzální řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření v 
oblasti flexikurity je třeba zesílit a 
přizpůsobit novému socio-ekonomickému 
kontextu každého členského státu 
v souladu s jeho specifickými potřebami
s cílem zabezpečit flexibilní a aktivní trh 
práce, efektivní odbornou přípravu a 
bezpečné systémy sociálního zabezpečení a 
varuje před univerzálními řešeními;

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba zesílit a 
přizpůsobit specifickým potřebám každého 
členského státu s cílem zabezpečit 
flexibilní a aktivní trh práce, efektivní 
odbornou přípravu a bezpečné systémy 
sociálního zabezpečení, a varuje před
univerzálními řešeními;

Or. da

Pozměňovací návrh 123
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba zesílit 
a přizpůsobit novému socio-
ekonomickému kontextu každého 
členského státu v souladu s jeho 
specifickými potřebami s cílem zabezpečit 
flexibilní a aktivní trh práce, efektivní 
odbornou přípravu a bezpečné systémy 
sociálního zabezpečení a varuje před 
univerzálními řešeními;

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba zachovat,
zesílit a přizpůsobit novému socio-
ekonomickému kontextu každého 
členského státu v souladu s jeho 
specifickými potřebami s cílem zabezpečit 
flexibilní a aktivní trh práce, efektivní 
odbornou přípravu a bezpečné systémy 
sociálního zabezpečení, a varuje před 
univerzálními řešeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba zesílit a 
přizpůsobit novému socio-ekonomickému 
kontextu každého členského státu 
v souladu s jeho specifickými potřebami 
s cílem zabezpečit flexibilní a aktivní trh 
práce, efektivní odbornou přípravu a 
bezpečné systémy sociálního zabezpečení a 
varuje před univerzálními řešeními;

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba zesílit 
a přizpůsobit novému socio-
ekonomickému kontextu každého 
členského státu v souladu s jeho 
specifickými potřebami s cílem zabezpečit 
flexibilní, aktivní trh práce podporující 
začlenění, efektivní odbornou přípravu 
a bezpečné systémy sociálního 
zabezpečení, a varuje před univerzálními 
řešeními;

Or. pt

Pozměňovací návrh 125
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba zesílit 
a přizpůsobit novému socio-
ekonomickému kontextu každého 
členského státu v souladu s jeho 
specifickými potřebami s cílem zabezpečit 
flexibilní a aktivní trh práce, efektivní 
odbornou přípravu a bezpečné systémy 
sociálního zabezpečení a varuje před 
univerzálními řešeními;

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity je třeba zesílit 
a přizpůsobit novému socio-
ekonomickému kontextu každého 
členského státu v souladu s jeho 
specifickými potřebami s cílem zabezpečit 
flexibilní a aktivní trh práce, sociální 
začlenění, efektivní odbornou přípravu 
a bezpečné systémy sociálního 
zabezpečení, a varuje před univerzálními 
řešeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. uznává dopad odvětví nízkých mezd, 
jako je dočasná práce, stavebnictví a 
průmyslový úklid, jež představují důležité 
příležitosti pro uchazeče o zaměstnání 
s nízkou kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je toho názoru, že nezbytná podpora 
kvalitních pracovních míst jakožto 
základu konkurenceschopnosti EU musí 
jít ruku v ruce se stabilními, důstojnými 
pracovními podmínkami pro všechny; je 
proto mimořádně znepokojen stále větším 
počtem nestandardních a nejistých smluv, 
proti kterým je zapotřebí vybudovat silný a 
zacílený systém ochrany;

Or. it

Pozměňovací návrh 128
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. myslí si, že flexikurita není použitelná 
v případě členských států, které vzhledem 
k rozpočtovým omezením a 
makroekonomické nerovnováze budou mít 
malou možnost posílit systémy sociální 
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ochrany, a zároveň že opačná koncepce 
strnulosti trhu práce povede k reformám 
trhu práce, které budou namířené na 
špatné cíle; nebude se podle jeho názoru 
především řešit nezaměstnanost 
způsobená strukturálními problémy 
spjatými zejména s neúspěšnými 
průmyslovými politikami a 
s hospodářskými bublinami; zdůrazňuje, 
že flexikuritu je vždy zapotřebí 
kombinovat s vytvářením kvalitního 
zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje nezbytnost evropského 
legislativního rámce vztahujícího se 
k podpoře slušné práce a nejistotě, 
k posilování ochrany pracovníků a práv 
pracujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. domnívá se, že je třeba posílit státem 
financované důchodové systémy a zajistit 
adekvátní a udržitelné důchody pro osoby 
s nepravidelnými důchodovými příspěvky, 
a to účinným bojem proti vyloučení a 
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diskriminaci na trzích práce, včetně 
zabránění šíření nejisté a atypické práce 
prostřednictvím nových evropských 
právních předpisů, a vytvářením nových 
vysoce kvalitních pracovních míst při 
současném zvyšování úrovně 
zaměstnanosti; je pevně přesvědčen, že 
spravedlivé důchodové systémy by rovněž 
měly zahrnovat důstojné minimální 
úrovně důchodů všech členských států, 
také jako solidarita mezi státy, základní 
faktor v boji proti chudobě a vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje význam informálního a 
dovednostního učení prostřednictvím 
posilování mezigenerační spolupráce, kdy 
mladí lidé mohou získat nové dovednosti 
tím, že je vyučují zkušení starší 
pracovníci;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby všem 

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol;
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rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, 
a to nejen do pracovního života, ale také 
do procesu celoživotního vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby všem 
rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, 
a to nejen do pracovního života, ale také do 
procesu celoživotního vzdělávání;

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol, jež hlavně ženám brání v rovném 
zapojení na trhu práce; vyzývá členské 
státy, aby všem rodičům, zejména rodičům 
v neúplných rodinách, poskytly příležitost 
začlenit se, a to nejen do pracovního 
života, ale také do procesu celoživotního 
vzdělávání; vybízí členské státy, aby 
usilovaly o přiměřené rozdělení neplacené 
práce mezi ženami a muži tím, že zajistí 
opatření pro placenou rodičovskou 
dovolenou a rozvoj placené dovolené kvůli 
povinnostem spojeným s péči; vyzývá 
Komisi, aby doplnila stávající právní 
rámec pro dosažení rovnováhy mezi 
rodinným a pracovním životem, včetně 
ustanovení o rodičovské dovolené a 
dovolené kvůli péči o dospělé závislé 
osoby; vybízí Radu, aby schválila návrh 
právních předpisů o těhotných 
zaměstnankyních[1] (směrnice 
o mateřství),
[1] Legislativní usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 20. října 2010 týkající 
se návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, kterou se mění 
směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění 
opatření pro zlepšení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci těhotných 
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zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po 
porodu nebo kojících zaměstnankyň 
(P7_TA(2010)0373).

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby všem 
rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, 
a to nejen do pracovního života, ale také do 
procesu celoživotního vzdělávání;

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby všem 
rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, 
a to nejen do pracovního života, ale také do 
procesu celoživotního vzdělávání; vybízí 
členské státy, aby usilovaly o přiměřené 
rozdělení neplacené práce mezi ženami a 
muži tím, že zajistí opatření pro placenou 
rodičovskou dovolenou a rozvoj placené 
dovolené kvůli povinnostem spojeným 
s péčí; vyzývá Komisi, aby doplnila 
stávající právní rámec pro dosažení 
rovnováhy mezi rodinným a pracovním 
životem, včetně ustanovení o rodičovské 
dovolené a dovolené kvůli péči o dospělé 
závislé osoby; vybízí Radu, aby schválila 
návrh právních předpisů o těhotných 
zaměstnankyních[1] (směrnice 
o mateřství);

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby všem
rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, a 
to nejen do pracovního života, ale také do 
procesu celoživotního vzdělávání;

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby rodičům, 
kteří si přejí pečovat o své děti, zejména 
v případě znevýhodněných nebo zdravotně 
postižených osob, poskytly finanční 
podporu, a to prostřednictvím vhodných 
dávek a/nebo možnosti dovolené kvůli 
rodinným povinnostem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Iliana Malinova Iotova

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby všem 
rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, a 
to nejen do pracovního života, ale také do 
procesu celoživotního vzdělávání;

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků, zejména ženy a 
neúplné rodiny, představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby všem 
rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, a 
to nejen do pracovního života, ale také do 
procesu celoživotního vzdělávání;

Or. bg

Pozměňovací návrh 137
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby všem 
rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, a 
to nejen do pracovního života, ale také do 
procesu celoživotního vzdělávání;

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby povzbudily 
podniky k přijímání organizačních 
postupů, které jsou slučitelné 
s rodičovskými povinnostmi, aby všem 
rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, a 
to nejen do pracovního života, ale také do 
procesu celoživotního vzdělávání, které 
jsou hlavními způsoby, jak bojovat proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení;

Or. lt

Pozměňovací návrh 138
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby všem 
rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, 
a to nejen do pracovního života, ale také do 
procesu celoživotního vzdělávání;

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby všem 
rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, 
a to nejen do pracovního života, ale také do 
procesu celoživotního vzdělávání, 
například sponzorováním placené 
odborné přípravy a zajištěním toho, že 
bude odborná příprava slučitelná 
s povinnostmi v rodině;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Konstantinos Pupakis
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby všem 
rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, a 
to nejen do pracovního života, ale také do 
procesu celoživotního vzdělávání;

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby všem 
rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, 
a to nejen do pracovního života, ale také do 
procesu celoživotního vzdělávání, 
například sponzorováním placené 
odborné přípravy a zajištěním toho, že 
bude odborná příprava slučitelná 
s povinnostmi v rodině;

Or. el

Pozměňovací návrh 140
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby všem 
rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, 
a to nejen do pracovního života, ale také do 
procesu celoživotního vzdělávání;

7. vyjadřuje politování nad tím, že pro 
mnoho pracovníků představuje sladění 
pracovního a rodinného života stále složitý 
úkol; vyzývá členské státy, aby všem 
rodičům, zejména rodičům v neúplných 
rodinách, poskytly příležitost začlenit se, 
a to nejen do pracovního života, ale také do 
procesu celoživotního vzdělávání, 
například sponzorováním placené 
odborné přípravy a zajištěním toho, že 
bude odborná příprava slučitelná 
s povinnostmi v rodině;

Or. en
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Pozměňovací návrh 141
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. lituje, že Komise přehlíží naléhavou 
potřebu odstranit nedostatky v evropských 
pracovněprávních předpisech, které vedou 
k trvalému porušování zásady stejné 
odměny za rovnocennou práci na stejném 
pracovišti; lituje, že namísto posilování 
zásady stejné odměny jak ve vztahu 
k volnému pohybu pracovníků, tak co se 
týče nerovností mezi muži a ženami, 
Komise zavádí nové pojetí nerovností 
vyplývajících z jejího návrhu „pouze 
smluv na dobu určitou“, které by poskytly 
mladým zaměstnancům výrazně méně 
práv na počátku jejich pracovní dráhy; 
zdůrazňuje, že průzkum jednoznačně 
naznačuje, že omezování práv nepomáhá 
vytváření pracovních míst, nýbrž že stálý 
soubor práv je předpokladem, v němž 
mohou fungovat flexibilní pracovní trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. upozorňuje na skutečnost, že reformy 
trhu práce nejsou cílem samy o sobě a že 
reformy, které nebyly odsouhlaseny 
sociálními partnery, se ukázaly jako 
neúčinné a nepomohly zvýšit tvorbu 
pracovních míst; vyzývá Komisi, aby 
posílila sociální dialog a zapojila sociální 
partnery v rámci procesu evropského 
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semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyzývá k posílení vnějšího rozměru 
politiky EU v oblasti zaměstnanosti a 
vzdělávání a odborné přípravy 
v sousedních zemích, jakož i jinde s cílem 
podpořit stabilitu, prosperitu a lepší 
zaměstnanecké příležitosti pro občany 
jejich partnerských zemí, při současném 
vytvoření lepších nástrojů pro řízení a 
usnadnění migrace kvalifikované 
pracovní síly do Evropy k vyrovnání 
nedostatku kvalifikovaných pracovních sil 
plynoucího z demografického vývoje 
v Evropě; zdůrazňuje, že se tak musí stát 
současně se zaručením toho, že všem 
státním příslušníkům třetích zemí legálně 
pracujícím v Evropě bude poskytnuto 
stejné zacházení jako s evropskými občany 
a osobami s bydlištěm v členském státě 
EU, a to na pracovišti i jinde, a je nutno 
přihlížet rovněž k situaci žen z řad 
migrujících pracovníků s cílem zamezit 
nejistým a nedůstojným formám jejich 
pracovního poměru, vícenásobné 
diskriminaci a násilí na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

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

7a. myslí si, že největší problémy se v EU 
týkají stále vysoké úrovně 
nezaměstnanosti, růstu nejistých forem 
zaměstnání, narušování práv pracujících 
a sociální ochrany a nabídky 
kvalifikovaných a kompetentních 
pracovníků; zároveň zdůrazňuje, že 
priorita by měla být dána vytváření 
inkluzivního trhu práce podporováním 
kvality pracovních míst a „agendy slušné 
práce“, zvyšováním úrovně vzdělávání a 
rozšiřováním vzdělávacích a 
rekvalifikačních programů, zajištění 
skutečné rovnosti mezi muži a ženami a 
zlepšením integrace žen, přistěhovalců, 
starších a mladých pracovníků a jiných 
znevýhodněných skupin na trh práce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 145
Tiziano Motti

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že by bylo vhodné 
podporovat prostředí pro práci na dálku 
v celé řadě oblastí, kdy toto uspořádání 
může posílit vhodnou rovnováhu mezi 
prací a soukromým životem;

Or. it

Pozměňovací návrh 146
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá iniciativu Komise týkající se 
vytvoření „přehledu dovedností EU“ 
a reformy sítě Evropských služeb 
zaměstnanosti EURES pro zvýšení 
transparentnosti pro uchazeče 
o zaměstnání;

8. vítá iniciativu Komise týkající se 
vytvoření „přehledu dovedností EU“ 
a reformy sítě Evropských služeb 
zaměstnanosti EURES, aby se zlepšily 
služby pro mobilní pracovníky a uchazeče 
o zaměstnání;zdůrazňuje, že EURES má 
klíčovou úlohu z hlediska poradenství 
mobilním pracovníkům a uchazečům 
o zaměstnání, co se týká jejich práv, a že 
to pomáhá vytvoření skutečného vnitřního 
trhu; zdůrazňuje důležitou úlohu 
sociálních partnerů v souvislosti 
s poradenstvím pro pracovníky v rámci 
přeshraničních partnerství; upozorňuje, 
že je třeba poskytovat síti EURES jako 
osvědčenému postupu pro podporu 
spravedlivé mobility nezbytné zdroje, jež jí 
umožní reagovat na výzvy evropského 
trhu práce, a v budoucnosti podporovat i 
důležitou práci sociálních partnerů 
v pohraničních regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá iniciativu Komise týkající se 
vytvoření „přehledu dovedností EU“ 
a reformy sítě Evropských služeb 
zaměstnanosti EURES pro zvýšení 
transparentnosti pro uchazeče 
o zaměstnání;

8. vítá iniciativu Komise týkající se 
vytvoření „přehledu dovedností EU“ 
a reformy sítě Evropských služeb 
zaměstnanosti EURES pro zvýšení 
transparentnosti pro uchazeče o zaměstnání 
a ke zvýšení mobility v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá iniciativu Komise týkající se 
vytvoření „přehledu dovedností EU“ 
a reformy sítě Evropských služeb 
zaměstnanosti EURES pro zvýšení 
transparentnosti pro uchazeče 
o zaměstnání;

8. vítá iniciativu Komise týkající se 
vytvoření „přehledu dovedností EU“ 
a reformy sítě Evropských služeb 
zaměstnanosti EURES pro zvýšení 
transparentnosti a zlepšení přístupu pro 
uchazeče o zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. připomíná, že Komise odhaduje, že do 
roku 2020 bude 35 % pracovních míst 
oproti dnešním 29 % vyžadovat vysokou 
kvalifikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje potřebu celoživotního 
učení a konstatuje, že podíl lidí v dalším 
vzdělávání by se měl dlouhodobě výrazně 
zvýšit, aby vysoce kvalifikovaní lidé mohli 
najít práci a vykonávat vhodná 
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zaměstnání do vysokého věku;

Or. de

Pozměňovací návrh 151
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá lepší monitorování budoucí 
poptávky po kvalifikacích v Evropě 
a okamžité zavedení těchto doporučení do 
politik členských států v oblasti vzdělávání 
a celoživotního vzdělávání; domnívá se, že 
sdílení poznatků, které spojují 
podnikatelskou sféru a vzdělávací instituce, 
by bylo užitečným nástrojem při 
vyrovnávání deficitu v oblasti inovací 
a zručností;

9. žádá lepší monitorování budoucí 
poptávky po kvalifikacích v Evropě 
a okamžité zavedení těchto doporučení do 
politik členských států v oblasti vzdělávání 
a celoživotního vzdělávání; domnívá se, že 
sdílení poznatků, které spojují 
podnikatelskou sféru a vzdělávací instituce, 
by bylo užitečným nástrojem při 
vyrovnávání deficitu v oblasti inovací 
a zručností, přispívajícím významně 
k podporování zájmů hospodářství a 
celkově společnosti, především s ohledem 
na závažnou výzvu, kterou představuje 
dosažení plné zaměstnanosti, odstranění 
chudoby, sociální začlenění a udržitelný 
hospodářský růst v globální ekonomice;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá lepší monitorování budoucí 
poptávky po kvalifikacích v Evropě a 
okamžité zavedení těchto doporučení do 
politik členských států v oblasti vzdělávání 
a celoživotního vzdělávání; domnívá se, že 

9. žádá lepší monitorování budoucí 
poptávky po kvalifikacích v Evropě a 
okamžité zavedení těchto doporučení do 
politik členských států v oblasti vzdělávání 
a celoživotního vzdělávání; zdůrazňuje, že 
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sdílení poznatků, které spojují 
podnikatelskou sféru a vzdělávací instituce, 
by bylo užitečným nástrojem při 
vyrovnávání deficitu v oblasti inovací a 
zručností;

především mladé lidé je třeba průběžně 
informovat o trendech na trhu práce, aby 
se tak mohli soustředit na rozvíjení 
dovedností, které jsou aktuálně zapotřebí; 
domnívá se, že sdílení poznatků, které 
spojují podnikatelskou sféru a vzdělávací 
instituce, by bylo užitečným nástrojem při 
vyrovnávání deficitu v oblasti inovací a 
zručností;

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá lepší monitorování budoucí 
poptávky po kvalifikacích v Evropě 
a okamžité zavedení těchto doporučení do 
politik členských států v oblasti vzdělávání 
a celoživotního vzdělávání; domnívá se, že 
sdílení poznatků, které spojují 
podnikatelskou sféru a vzdělávací instituce, 
by bylo užitečným nástrojem při 
vyrovnávání deficitu v oblasti inovací 
a zručností;

9. žádá lepší monitorování budoucí 
poptávky po kvalifikacích v Evropě 
a okamžité zavedení těchto doporučení do 
politik členských států v oblasti vzdělávání 
a celoživotního vzdělávání, stejně jako do 
rozpočtové politiky; domnívá se, že sdílení 
poznatků, které spojují podnikatelskou 
sféru a vzdělávací instituce, by bylo 
užitečným nástrojem při vyrovnávání 
deficitu v oblasti inovací a zručností;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá lepší monitorování budoucí 
poptávky po kvalifikacích v Evropě a 
okamžité zavedení těchto doporučení do 

9. žádá lepší monitorování budoucí 
poptávky po kvalifikacích v Evropě a 
okamžité zavedení těchto doporučení do 
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politik členských států v oblasti vzdělávání
a celoživotního vzdělávání; domnívá se, že 
sdílení poznatků, které spojují 
podnikatelskou sféru a vzdělávací instituce, 
by bylo užitečným nástrojem při 
vyrovnávání deficitu v oblasti inovací a 
zručností;

politik členských států v oblasti 
celoživotního vzdělávání; domnívá se, že 
sdílení poznatků, které spojují 
podnikatelskou sféru a vzdělávací instituce, 
by bylo užitečným nástrojem při 
vyrovnávání deficitu v oblasti inovací a 
zručností;

Or. da

Pozměňovací návrh 155
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. žádá lepší monitorování budoucí 
poptávky po kvalifikacích v Evropě a 
okamžité zavedení těchto doporučení do 
politik členských států v oblasti vzdělávání 
a celoživotního vzdělávání; domnívá se, že 
sdílení poznatků, které spojují 
podnikatelskou sféru a vzdělávací instituce, 
by bylo užitečným nástrojem při 
vyrovnávání deficitu v oblasti inovací a 
zručností;

9. žádá v každém z profesních odvětví a 
podle úrovní kvalifikací lepší 
monitorování budoucí poptávky po 
kvalifikacích v Evropě a okamžité 
zavedení těchto doporučení do politik 
členských států v oblasti vzdělávání a 
celoživotního vzdělávání; domnívá se, že 
sdílení poznatků, které spojují 
podnikatelskou sféru a vzdělávací instituce, 
by bylo užitečným nástrojem při 
vyrovnávání deficitu v oblasti inovací a 
zručností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje význam vysoce kvalitních 
státních vzdělávacích systémů 
umožňujících všem svobodný a rovný 
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přístup;

Or. de

Pozměňovací návrh 157
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že má zásadní význam 
vytvořit prostředí pro úzkou spolupráci 
mezi výzkumnými institucemi a 
průmyslem a povzbudit a podpořit 
investování průmyslových společností do 
výzkumu a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. považuje za velice důležité výrazně 
posílit investice do vzdělávání, výzkumu a 
inovací a v souvislosti s tím je toho 
názoru, že k povzbuzení členských států, 
aby se ubíraly tímto směrem, by zvláštní 
pozornost měla být věnována veřejným 
výdajům do vzdělávání, výzkumu a 
inovací ve chvíli, kdy jsou posuzovány 
střednědobé rozpočtové cíle členských 
států;

Or. it
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Pozměňovací návrh 159
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby do rámce pro 
celoživotní vzdělávání začlenila devátou 
klíčovou kompetenci týkající se životního 
prostředí, změny klimatu a udržitelného 
rozvoje – je totiž nezbytná v rámci 
znalostní společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá k většímu využívání celoživotní 
odborné přípravy v členských státech se 
zaměřením na zvyšování dovedností 
pracovní síly;

Or. da

Pozměňovací návrh 161
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležitá 
účinná spolupráce mezi veřejnými 
službami zaměstnanosti, poskytovateli 
vzdělávání a odborné přípravy a 
sociálními partnery, která povede ke 
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správnému definování požadavků na 
vzdělávání a ke zlepšení vzdělávání a 
odborné přípravy způsobem, se 
zaměřením na usnadnění přístupu 
k celoživotnímu vzdělávání a účasti 
v něm;

Or. el

Pozměňovací návrh 162
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje význam zvyšování účasti 
v celoživotním vzdělávání, zejména 
odborném vzdělávání a přípravě, 
prostřednictvím pobídek jak pro 
zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, 
přičemž pozornost by měla být zaměřena 
především na malé a střední podniky, jako 
součást sociálně efektivní reakce na 
restrukturalizaci podniků, jež by 
umožňovala udržitelný rozvoj, rozvoj 
kvalifikace pracovníků, boj proti 
nezaměstnanosti a posilování 
konkurenceschopnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 163
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 
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státy, aby zaváděly politiky pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky 
a nabízely alternativy vzdělávání 
studentům s poruchami učení;

státy, aby zaváděly politiky pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky 
a nabízely alternativy vzdělávání 
studentům s poruchami učení a aby 
rozvíjely soudržný, ucelený a dlouhodobý 
přístup k předškolnímu vzdělávání a péči, 
jak je to navrženo v příslušném sdělení 
Komise[1];

[1] Kvalitní systém předškolního 
vzdělávání a péče: nejlepší start do života 
pro všechny naše děti, Evropská komise, 
KOM(2011)66.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 
státy, aby zaváděly politiky pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky a 
nabízely alternativy vzdělávání studentům 
s poruchami učení;

10. vyjadřuje politování nad tím, že podíl
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je s hodnotou 14,4 % v EU 
příliš vysoký; poukazuje na to, že snížení 
byť jen o 1 % v počtu těch, kteří školu 
ukončí předčasně, skrývá potenciál 
přibližně 500 000 pracovníků na trhu 
práce; žádá, aby členské státy důsledně 
provedly opatření stanovená v národních 
akčních plánech; vyzývá členské státy, 
aby zaváděly politiky pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky a 
nabízely alternativy vzdělávání studentům 
s poruchami učení;

Or. de

Pozměňovací návrh 165
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 
státy, aby zaváděly politiky pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky a 
nabízely alternativy vzdělávání studentům 
s poruchami učení;

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; zdůrazňuje 
význam vzdělávání a odborné přípravy, 
které budou přizpůsobeny potřebám 
moderní, konkurenceschopné a udržitelné 
společnosti podporující začlenění; vyzývá 
členské státy, aby zaváděly politiky pro 
prevenci předčasného ukončování školní 
docházky a nabízely alternativy vzdělávání 
studentům s poruchami učení;

Or. de

Pozměňovací návrh 166
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 
státy, aby zaváděly politiky pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky 
a nabízely alternativy vzdělávání 
studentům s poruchami učení;

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký, i přes 
skutečnost, že předškolní vzdělávání 
poskytuje dobrý základ nejen pro rozvíjení 
budoucích funkčních dovedností lidí, ale 
také pro jejich schopnost učit se, 
specializovat a rozvíjet dál; vyzývá proto 
členské státy, aby zaváděly politiky pro 
prevenci předčasného ukončování školní
docházky a nabízely alternativy vzdělávání 
studentům s poruchami učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Rolandas Paksas
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 
státy, aby zaváděly politiky pro prevenci
předčasného ukončování školní docházky 
a nabízely alternativy vzdělávání 
studentům s poruchami učení;

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 
státy, aby zaváděly politiky, jež mají za cíl 
poskytování vysoce kvalitního, moderního 
vzdělávacího systému, který má 
předcházet předčasnému ukončování 
školní docházky, nabízet alternativy
vzdělávání studentům s poruchami učení, 
posílit socializaci žáků a pomoci jim 
hledat zaměstnání, a k optimalizaci sítě 
škol ve venkovských oblastech;

Or. lt

Pozměňovací návrh 168
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 
státy, aby zaváděly politiky pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky a 
nabízely alternativy vzdělávání studentům 
s poruchami učení;

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 
státy, aby zaváděly politiky pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky a 
nabízely alternativy vzdělávání a možnosti 
rekvalifikací studentům s poruchami učení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 
státy, aby zaváděly politiky pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky a 
nabízely alternativy vzdělávání studentům 
s poruchami učení;

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 
státy, aby zaváděly politiky pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky, 
odstranily všechny finanční a sociální 
překážky, které ještě brání v systému 
vzdělávání, a nabízely alternativy 
vzdělávání studentům s poruchami učení;

Or. it

Pozměňovací návrh 170
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 
státy, aby zaváděly politiky pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky a
nabízely alternativy vzdělávání studentům 
s poruchami učení;

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 
státy, aby zaváděly účinnější politiky pro 
prevenci předčasného ukončování školní 
docházky, nabízely alternativy vzdělávání 
studentům s poruchami učení a rozvíjely 
efektivní vazby mezi počátečním 
odborným vzděláváním a podnikatelskou 
sférou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 
státy, aby zaváděly politiky pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky a 
nabízely alternativy vzdělávání studentům 
s poruchami učení;

10. vyjadřuje politování nad tím, že počet 
osob s předčasně ukončenou školní 
docházkou je stále vysoký; vyzývá členské 
státy, aby zaváděly politiky pro prevenci 
předčasného ukončování školní docházky a 
nabízely alternativy vzdělávání studentům 
s poruchami učení nebo se 
zdravotním postižením;

Or. hu

Pozměňovací návrh 172
Iliana Malinova Iotova

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. shledává politováníhodným, že tolik 
lidí se zdravotním postižením, kteří jsou 
schopní pracovat, nejsou integrováni na 
trhu práce, a vyzývá členské státy, aby 
zaváděly politiky, které nabízejí 
alternativní řešení, co se týká vzdělávání, 
odborné přípravy a zaměstnanosti pro 
osoby se zdravotním postižením;

Or. bg

Pozměňovací návrh 173
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
veřejně financované a řádně regulované 
instituce počátečního vzdělávání 
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zahrnující mateřské, základní a střední 
školy, odborné vzdělávání a terciární 
vzdělávání, se správně kvalifikovanými a 
odborně zdatnými vyučujícími a dalším 
personálem, kteří musí mít dobré platy a 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že by členské státy měly 
dále zlepšovat vzdělávací a školicí 
systémy, aby lépe splňovaly potřeby 
jednotlivce a lidí na trhu práce, a to i 
prostřednictvím řešení problematiky 
základních dovedností (čtení a počítání), 
podporováním odborného vzdělávání a 
opatřeními na usnadnění přechodu mezi 
vzděláváním a trhem práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby podporovaly přístup ke vzdělání, 
odborné přípravě a celoživotnímu učení 
pro všechny, a zejména pro lidi 
s rozpoznanými zvláštními potřebami, 
jako je mládež, lidé s nízkou kvalifikací, 
osoby se zdravotním postižením, 
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přistěhovalci, starší pracovníci, 
národnostní menšiny a sociálně vyloučené 
skupiny, a pro pracovníky v malých a 
středních podnicích, v neformální 
ekonomice, ve venkovském prostředí a 
osoby samostatně výdělečně činné;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje význam veřejných 
vzdělávacích systémů přístupných všem a 
v souladu s podporou rovných příležitostí 
pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 10 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10e. zdůrazňuje význam rozvíjení 
evropské sítě na podporu učících se 
organizací, zvyšování kvalifikací ve 
společnostech a veřejných strategií 
celoživotního učení, včetně individuálně 
uzpůsobených metod, ověřování a 
odměnění studijních výsledků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 178
Iliana Malinova Iotova

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá návrh Komise podporovat 
evropská centra excelence v rámci nových 
akademických specializací přizpůsobených 
pro potřeby pracovních míst v budoucnosti;

11. vítá návrh Komise podporovat 
evropská centra excelence v rámci nových 
akademických specializací přizpůsobených 
pro potřeby pracovních míst 
v budoucnosti; domnívá se, že vzhledem 
k tomu, jak se tempo hospodářských 
restrukturalizací zvyšuje, kvalifikovaná 
pracovní síla, odbornost ve věcech řízení, 
inovace, věda, technologie, jakož i zelená 
pracovní místa, všechno to jsou 
předpoklady pro udržitelný růst;

Or. bg

Pozměňovací návrh 179
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá návrh Komise podporovat 
evropská centra excelence v rámci nových 
akademických specializací přizpůsobených 
pro potřeby pracovních míst v budoucnosti;

11. vítá návrh Komise podporovat 
evropská centra excelence v rámci nových 
akademických specializací přizpůsobených 
pro potřeby pracovních míst v budoucnosti; 
zdůrazňuje, že přístup ke vzdělávání 
nesmí být nahodilý podle sociálního 
prostředí nebo finanční situace rodičů 
mladých lidí;

Or. de

Pozměňovací návrh 180
Elisabeth Schroedter
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá návrh Komise podporovat 
evropská centra excelence v rámci nových 
akademických specializací přizpůsobených 
pro potřeby pracovních míst v budoucnosti;

11. vítá návrh Komise podporovat 
evropská centra excelence v rámci nových 
akademických specializací přizpůsobených 
pro potřeby pracovních míst v budoucnosti; 
zdůrazňuje, že zejména v městských 
oblastech jsou regionální a místní orgány 
těmi nejvhodnějšími a v nejlepší pozici pro 
vytváření nezbytných podmínek pro růst 
klastrů inovačních podniků; poukazuje na 
to, že takové seskupování může působit 
jako rozhodující krok, kterým lze urychlit 
hospodářský rozvoj, a zároveň může tvořit 
nová pracovní místa v regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá návrh Komise podporovat 
evropská centra excelence v rámci nových 
akademických specializací přizpůsobených 
pro potřeby pracovních míst v budoucnosti;

11. vítá návrh Komise podporovat 
evropská centra excelence v rámci nových 
akademických specializací přizpůsobených 
pro potřeby pracovních míst v budoucnosti 
a k vytváření příležitostí pro odborné další 
vzdělávání pro všechny věkové skupiny;

Or. de

Pozměňovací návrh 182
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá návrh Komise podporovat 
evropská centra excelence v rámci nových 
akademických specializací přizpůsobených 
pro potřeby pracovních míst v budoucnosti;

11. vítá návrh Komise podporovat 
evropská centra excelence v rámci nových 
akademických specializací přizpůsobených 
pro potřeby pracovních míst v budoucnosti 
a zlepšovat mobilitu mladých lidí v této 
oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá členské státy, aby investovaly 
do reforem vzdělávacích a školicích 
systémů za účelem jejich přizpůsobení 
potřebám měnícího se trhu, 
technologickým požadavkům a novým 
přístupům k organizaci práce;

Or. lt

Pozměňovací návrh 184
Iliana Malinova Iotova

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy k zahrnutí 
schopností v oblasti IKT, digitální 
gramotnosti a klíčových průřezových 
schopností, jako je komunikace v cizích 
jazycích a také podnikatelské dovednosti 
do politik odborného a celoživotního 
vzdělávání;

12. vyzývá členské státy k zahrnutí 
schopností v oblasti IKT, digitální 
gramotnosti a klíčových průřezových 
schopností, jako je komunikace v cizích 
jazycích a také podnikatelské dovednosti 
do politik odborného a celoživotního 
vzdělávání; domnívá se, že je nezbytné 
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vytvořit soubor dovedností, který bude 
přístupný všem skupinám a bude nabízet 
obecné kompetence, s odpovídajícími 
kurzy; doporučuje, aby byly vypracovány 
národní rámce kvalifikací;

Or. bg

Pozměňovací návrh 185
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy k zahrnutí 
schopností v oblasti IKT, digitální 
gramotnosti a klíčových průřezových 
schopností, jako je komunikace v cizích 
jazycích a také podnikatelské dovednosti
do politik odborného a celoživotního 
vzdělávání;

12. vyzývá členské státy k zahrnutí 
průřezových klíčových schopností 
přispívajících k osobnímu rozvoji a 
naplnění, aktivnímu občanství a 
zaměstnanosti, tvořivosti, kulturnímu 
povědomí a mezikulturním dovednostem, 
mobilitě a sociálním a demokratickým 
kompetencím do politik odborného 
a celoživotního vzdělávání; zdůrazňuje 
v této souvislosti význam podpory a 
uznání jak tvrdých, tak měkkých 
dovedností ke zlepšení pracovních 
příležitostí lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy k zahrnutí 
schopností v oblasti IKT, digitální 
gramotnosti a klíčových průřezových 
schopností, jako je komunikace v cizích 

12. vyzývá členské státy k zahrnutí 
schopností v oblasti IKT, komunikace 
v cizích jazycích a klíčových průřezových 
schopností, jako je tvořivost a kulturní 
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jazycích a také podnikatelské dovednosti 
do politik odborného a celoživotního 
vzdělávání;

porozumění, do všech úrovní vzdělávacích 
systémů;

Or. da

Pozměňovací návrh 187
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy k zahrnutí 
schopností v oblasti IKT, digitální 
gramotnosti a klíčových průřezových 
schopností, jako je komunikace v cizích 
jazycích a také podnikatelské dovednosti 
do politik odborného a celoživotního 
vzdělávání;

12. vyzývá členské státy k zahrnutí 
schopností v oblasti IKT, digitální 
gramotnosti a klíčových průřezových 
schopností, jako je komunikace v cizích 
jazycích a také podnikatelské dovednosti a 
mezikulturní učení a získávání 
dovedností, do politik odborného 
a celoživotního vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy k zahrnutí 
schopností v oblasti IKT, digitální 
gramotnosti a klíčových průřezových 
schopností, jako je komunikace v cizích 
jazycích a také podnikatelské dovednosti 
do politik odborného a celoživotního 
vzdělávání;

12. vyzývá členské státy k zahrnutí 
schopností v oblasti IKT, digitální 
gramotnosti a klíčových průřezových 
schopností, jako je komunikace v cizích 
jazycích a také podnikatelské dovednosti a 
uznání odborné praxe do politik 
odborného a celoživotního vzdělávání;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 189
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy, aby rozvíjely 
prostřednictvím svých vzdělávacích a 
školicích systémů environmentální 
povědomí a zelené profesní dovednosti pro 
usnadnění přechodu k nízkouhlíkovému 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. naléhavě žádá členské státy, aby 
vytvořily školicí programy pro učitele, 
které jim poskytnou základ pro lepší 
přizpůsobení se změnám na trhu práce a 
vývoji příslušných dovedností na všech 
úrovních vzdělávání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 191
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání/odborné 
přípravy s cílem umožnit mladým lidem 

vypouští se
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vstup na trh práce již v počátečním stádiu; 
dále vyzývá zúčastněné strany, aby 
zajistily, že stáže a učňovské vzdělávání 
povedou k nalezení nových pracovních 
míst;

Or. it

Pozměňovací návrh 192
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání/odborné přípravy 
s cílem umožnit mladým lidem vstup na trh 
práce již v počátečním stádiu; dále vyzývá 
zúčastněné strany, aby zajistily, že stáže 
a učňovské vzdělávání povedou k nalezení 
nových pracovních míst;

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání/odborné přípravy 
s cílem umožnit mladým lidem vstup na trh 
práce již v počátečním stádiu; dále vyzývá 
zúčastněné strany, aby zajistily, že stáže 
a učňovské vzdělávání povedou k nalezení 
nových pracovních míst; zdůrazňuje 
potřebu stanovit minimální normy pro 
stáže, co se týče odměny a sociálních práv, 
aby se zabránilo využívání stážistů a 
zaručilo se jim patřičné ohodnocení; 
požaduje, aby byl pro stáže zaveden 
závazný evropský rámec kvality;

Or. de

Pozměňovací návrh 193
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání/odborné 
přípravy s cílem umožnit mladým lidem 
vstup na trh práce již v počátečním stádiu; 

13. vyzývá členské státy, aby rozvinuly a 
zavedly další přístupy k mísení vzdělávání 
a odborné přípravy ve škole a na 
pracovišti; dále vyzývá zúčastněné strany, 
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dále vyzývá zúčastněné strany, aby 
zajistily, že stáže a učňovské vzdělávání 
povedou k nalezení nových pracovních 
míst;

aby zajistily, že stáže a učňovské 
vzdělávání povedou k nalezení nových 
pracovních míst; zdůrazňuje nutnost 
zajistit důstojné podmínky pro stáže a 
připomíná, že je nutné stanovit pravidla 
pro zabránění zneužití, aby mohly stáže 
plnit smysl, ke kterému jsou určeny, a 
nebyly využívány k nahrazování řádného 
zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání/odborné přípravy 
s cílem umožnit mladým lidem vstup na trh 
práce již v počátečním stádiu; dále vyzývá 
zúčastněné strany, aby zajistily, že stáže 
a učňovské vzdělávání povedou k nalezení 
nových pracovních míst;

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání / odborné 
přípravy s cílem umožnit mladým lidem 
vstup na trh práce již v počátečním stádiu a 
podporuje rámec pro zajišťování kvality 
stáží a učňovského vzdělávání vedoucích 
v co možná největší míře ke stálému 
zaměstnání; dále vyzývá zúčastněné 
strany, aby zajistily, že stáže a učňovské 
vzdělávání povedou k nalezení nových 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání/odborné přípravy 

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání / odborné 
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s cílem umožnit mladým lidem vstup na trh 
práce již v počátečním stádiu; dále vyzývá
zúčastněné strany, aby zajistily, že stáže
a učňovské vzdělávání povedou k nalezení 
nových pracovních míst;

přípravy s cílem umožnit mladým lidem 
vstup na trh práce již v počátečním stádiu; 
vyzývá dále zúčastněné strany, aby zajistily 
kvalitu stáží a učňovského vzdělávání, 
které by měly být vzdělávací zkušeností a 
vést k nalezení nových pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání/odborné přípravy 
s cílem umožnit mladým lidem vstup na trh 
práce již v počátečním stádiu; dále vyzývá 
zúčastněné strany, aby zajistily, že stáže 
a učňovské vzdělávání povedou k nalezení 
nových pracovních míst;

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání / odborné 
přípravy s cílem umožnit mladým lidem 
vstup na trh práce již v počátečním stádiu; 
dále vyzývá zúčastněné strany, aby 
zajistily, že stáže a učňovské vzdělávání 
povedou k nalezení nových pracovních 
míst či budou reagovat na potřebu, 
zjištěnou na navazujících trzích, co se týče 
pracovních příležitostí na místním trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 197
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání/odborné přípravy 
s cílem umožnit mladým lidem vstup na trh 
práce již v počátečním stádiu; dále vyzývá 
zúčastněné strany, aby zajistily, že stáže 
a učňovské vzdělávání povedou k nalezení 

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání / odborné 
přípravy s cílem umožnit mladým lidem 
vstup na trh práce již v počátečním stádiu; 
dále vyzývá zúčastněné strany, aby 
zajistily, že budou stáže a učňovské 
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nových pracovních míst; vzdělávání náležitě placeny a povedou 
k získání skutečných dovedností a nalezení 
nových pracovních míst;

Or. it

Pozměňovací návrh 198
Iliana Malinova Iotova

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání/odborné přípravy 
s cílem umožnit mladým lidem vstup na trh 
práce již v počátečním stádiu; dále vyzývá 
zúčastněné strany, aby zajistily, že stáže 
a učňovské vzdělávání povedou k nalezení 
nových pracovních míst;

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání / odborné 
přípravy s cílem umožnit mladým lidem 
vstup na trh práce již v počátečním stádiu; 
dále vyzývá zúčastněné strany, aby 
zajistily, že stáže a učňovské vzdělávání 
povedou k nalezení nových pracovních 
míst a nebude se při nich jednat 
o využívání mladých lidí;

Or. bg

Pozměňovací návrh 199
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání/odborné přípravy 
s cílem umožnit mladým lidem vstup na trh 
práce již v počátečním stádiu; dále vyzývá 
zúčastněné strany, aby zajistily, že stáže 
a učňovské vzdělávání povedou k nalezení 
nových pracovních míst;

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání / odborné 
přípravy s cílem umožnit mladým lidem 
vstup na trh práce již v počátečním stádiu, 
poskytovat lidem služby kariérového 
poradenství a usnadnit integraci trhu; 
dále vyzývá zúčastněné strany, aby 
zajistily, že stáže a učňovské vzdělávání 
povedou k nalezení nových pracovních 
míst;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání/odborné přípravy 
s cílem umožnit mladým lidem vstup na trh 
práce již v počátečním stádiu; dále vyzývá 
zúčastněné strany, aby zajistily, že stáže 
a učňovské vzdělávání povedou k nalezení 
nových pracovních míst;

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání / odborné 
přípravy s cílem umožnit mladým lidem 
vstup na trh práce již v počátečním stádiu; 
dále vyzývá zúčastněné strany, aby 
zajistily, že veškeré stáže a učňovské 
vzdělávání budou organizovány se 
zárukami a právy v plném rozsahu a 
povedou k nalezení nových pracovních 
míst;

Or. es

Pozměňovací návrh 201
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání/odborné přípravy 
s cílem umožnit mladým lidem vstup na trh 
práce již v počátečním stádiu; dále vyzývá 
zúčastněné strany, aby zajistily, že stáže 
a učňovské vzdělávání povedou k nalezení 
nových pracovních míst;

13. vyzývá členské státy, aby zavedly 
duální systém vzdělávání / odborné 
přípravy s cílem umožnit mladým lidem 
vstup na trh práce již v počátečním stádiu; 
dále vyzývá zúčastněné strany, aby 
zajistily, že stáže a učňovské vzdělávání 
povedou k nalezení nových pracovních 
míst, s pomocí dohledu ze strany 
profesionálních tutorů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 202
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje očekávaný nedostatek 
kvalifikovaných pracovních sil v oblasti 
informatiky a strojírenství; vybízí ke 
specifickým iniciativám na úrovni EU 
s cílem přilákat dívky do profesí MINT 
(matematika, informatika, přírodní vědy a 
technologie) a bojovat proti stereotypům, 
které stále ještě tyto profese ovládají; 
zdůrazňuje, že úloha médií a vzdělávání je 
klíčovou úlohou v boji proti takovým 
stereotypům;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Licia Ronzulli, Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. poukazuje na to, že je důležité 
investovat do vhodných dovedností a 
zlepšit schopnost EU sladit kvalifikace a 
pracovní místa a vhodně předvídat 
budoucí trendy s cílem nabídnout 
pracovní příležitosti všem a vytvořit 
konkurenceschopnější a udržitelnější 
hospodářství;

Or. it

Pozměňovací návrh 204
Regina Bastos
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily politickou výměnu, která bude 
podložena důkazy, ohledně přechodu od 
vzdělávání a odborné přípravy do práce a 
v otázkách studijní mobility, jež přispívá 
k rozvoji dovedností a zaměstnatelnosti 
mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly uvést sféry práce a vzdělávání 
více do souladu, a mohly tak být 
navrhovány způsoby odborné přípravy, 
jako je duální vzdělávání, jež budou 
kombinovat teoretické znalosti 
s praktickými zkušenostmi s cílem vybavit 
mladé lidi nezbytnými obecnými 
dovednostmi a specifickou odborností; 
vybízí Komisi a členské státy, aby rovněž 
investovaly do podpory informačních 
kampaní o odborném školství a přípravě a 
o technických a podnikatelských studiích, 
neboť jedině tak už nebude u těchto 
profesí hrozit zánik a naopak se stanou 
pro lidi s technickou kvalifikací, kdy se 
poptávka po nich výrazně zvyšuje, nadějí, 
jak nalézt volné místo, a evropská 
ekonomika se opět vzpamatuje;

Or. it
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Pozměňovací návrh 206
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že je nutné zlepšení 
vzájemného uznávání znalostí, diplomů 
a dovedností na úrovni EU stejně jako 
rozšíření tohoto procesu na pracovníky ze 
třetích zemí;

14. domnívá se, že je nutné na základě 
nástrojů, jako je EQR ECVET a ECTS, 
zlepšení vzájemného uznávání znalostí, 
diplomů a dovedností získaných 
prostřednictvím formálního, 
neformálního a informálního vzdělávání 
na úrovni EU stejně jako rozšíření tohoto 
procesu na pracovníky ze třetích zemí; 
jasně naznačuje, že vzájemné uznávání 
musí být poskytováno 12 měsíců od data, 
kdy byla kvalifikace získána;

Or. de

Pozměňovací návrh 207
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že je nutné zlepšení 
vzájemného uznávání znalostí, diplomů a 
dovedností na úrovni EU stejně jako 
rozšíření tohoto procesu na pracovníky ze 
třetích zemí;

14. domnívá se, že je nutné zvýšit 
transparentnost požadavků z hlediska
znalostí, diplomů a dovedností, které jsou 
základem vzájemného uznávání a rozvoje 
metod a nástrojů, například v podobě 
společných hlavních zásad pro vzájemné 
uznávání, které mohou jednotlivým 
pracovníkům usnadnit proces směřující 
k uznání odborné přípravy a získaných 
dovedností;

Or. da
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Pozměňovací návrh 208
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že je nutné zlepšení 
vzájemného uznávání znalostí, diplomů 
a dovedností na úrovni EU stejně jako 
rozšíření tohoto procesu na pracovníky ze 
třetích zemí;

14. požaduje zlepšení vzájemného 
uznávání znalostí, diplomů a dovedností na 
úrovni EU stejně jako rozšíření tohoto 
procesu na pracovníky ze třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že je nutné zlepšení 
vzájemného uznávání znalostí, diplomů 
a dovedností na úrovni EU stejně jako
rozšíření tohoto procesu na pracovníky ze 
třetích zemí;

14. domnívá se, že je nutné zlepšení 
vzájemného uznávání znalostí, diplomů 
a dovedností na úrovni EU vytvořením 
patřičných evropských rámců, jako je 
evropský rámec kvalifikací a evropský 
systém kreditů pro odborné vzdělávání a 
přípravu, a zároveň rozšíření tohoto 
procesu na kvalifikované pracovníky ze 
třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že je nutné zlepšení 14. naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
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vzájemného uznávání znalostí, diplomů a 
dovedností na úrovni EU stejně jako 
rozšíření tohoto procesu na pracovníky ze 
třetích zemí;

plánované legislativní iniciativy v oblasti 
odborných kvalifikací přistoupila 
k mechanismu posíleného uznávání 
znalostí, diplomů a dovedností v členských 
státech, včetně dovedností získaných 
informální a neformální odbornou 
přípravou, stejně jako rozšíření tohoto 
procesu na pracovníky ze třetích zemí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 211
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že je nutné zlepšení
vzájemného uznávání znalostí, diplomů a 
dovedností na úrovni EU stejně jako 
rozšíření tohoto procesu na pracovníky ze 
třetích zemí;

14. domnívá se, že je nutné pečlivě 
sledovat postupy vzájemného uznávání 
znalostí, diplomů a dovedností na úrovni 
EU, zejména pokud jde o pracovníky ze 
třetích zemí, aby byli chráněni uživatelé 
služeb a byly zachovány standardy 
potřebné pro hladké fungování vnitřního 
trhu a mechanismů hospodářské soutěže, 
zejména těch, které mají dopad na trh 
práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 212
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že je nutné zlepšení 
vzájemného uznávání znalostí, diplomů 
a dovedností na úrovni EU stejně jako 
rozšíření tohoto procesu na pracovníky ze 

14. domnívá se, že je nutné zlepšení 
vzájemného uznávání znalostí, diplomů 
a dovedností na úrovni EU, ale také 
zlepšení uznávání neformálních 
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třetích zemí; dovedností a studijních metod, např. 
dovedností získaných v práci nebo při 
dobrovolnické činnosti, stejně jako 
rozšíření tohoto procesu na pracovníky ze 
třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že je nutné zlepšení 
vzájemného uznávání znalostí, diplomů 
a dovedností na úrovni EU stejně jako 
rozšíření tohoto procesu na pracovníky ze 
třetích zemí;

14. domnívá se, že je nutné zlepšení 
vzájemného uznávání znalostí, diplomů 
a dovedností na úrovni EU, včetně těch, 
které byly získány v neformálním a 
informálním vzdělávání, stejně jako 
rozšíření tohoto procesu na pracovníky ze 
třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že je nutné zlepšení 
vzájemného uznávání znalostí, diplomů
a dovedností na úrovni EU stejně jako
rozšíření tohoto procesu na pracovníky ze 
třetích zemí;

14. domnívá se, že je nutné zlepšení 
vzájemného uznávání znalostí, diplomů 
a dovedností na úrovni EU a rozšíření 
tohoto mechanismu na pracovníky ze 
třetích zemí;

Or. en



PE467.007v01-00 104/176 AM\869131CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 215
Iliana Malinova Iotova

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že je nutné zlepšit 
geografickou mobilitu, odstranit právní a 
správní překážky, koordinovat systémy 
sociálního zabezpečení jednotlivých 
členských států a prosazovat myšlenku 
evropského výzkumného prostoru;

Or. bg

Pozměňovací návrh 216
Iliana Malinova Iotova

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. doporučuje, aby členské státy cíleně 
využily potenciál přistěhovalců tím, že 
zajistí lepší integraci, zavedou pružnější 
politiku pro vstup přistěhovalců a 
oficiálně uznají jejich dovednosti, 
kvalifikce, certifikáty o vzdělání, znalosti a 
schopnosti;

Or. bg

Pozměňovací návrh 217
Iliana Malinova Iotova

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. vyzývá členské státy, aby v rámci 
podporovaného modelu zaměstnanosti 
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financovaly další vzdělávání osob 
s tělesným a duševním postižením na 
příslušných pracovních místech;

Or. bg

Pozměňovací návrh 218
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vybízí národní statistické úřady, aby 
stanovily vhodné ukazatele, které budou 
měřit dovednosti a kvalitu různých úrovní 
vzdělávacího systému daného státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá EU a členské státy, aby více 
investovaly do socioekonomického 
výzkumu a stanovily spolehlivější systémy 
pro předvídání budoucích potřeb 
kvalifikací a stanovení nedostatku 
určitých kvalifikací, za aktivní účasti 
sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Licia Ronzulli
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Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. poukazuje na to, že je nutné posílit 
spolupráci mezi odvětvím výzkumu, 
vzdělávání a inovací a usnadnit sdílení 
zkušeností a osvědčených postupů;

Or. it

Pozměňovací návrh 221
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. je toho názoru, že Evropská služba 
pro vnější činnost, zejména zastoupení EU 
ve třetích zemích, může hrát důležitou 
úlohu při poskytování informací 
o dovednostech, které jsou v Evropě 
vyžadovány, a volných pracovních 
místech, a rovněž pomáhat 
s procedurálními záležitostmi spojenými 
se vstupem do Evropy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 222
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. konstatuje, že vlivem demografické 
změny existuje značný počet starších 
potenciálních dobrovolníků, což je 
obrovský dosud nevyužitý zdroj v našich 
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společnostech; vyzývá Komisi, aby 
podporovala příležitosti pro starší 
dobrovolníky a vytvořila akční program 
týkající se seniorů pro zvyšování počtu 
velmi zkušených starších občanů, kteří 
jsou ochotni vykonávat dobrovolnickou 
práci, přičemž může tento program 
probíhat souběžně s programem Mládež 
v akci, a dále aby podporovala specifické 
programy pro mezigenerační 
dobrovolnictví a pro mentoring;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
pobídky pro členské státy, zejména daňové 
úlevy, aby veřejné i soukromé podniky 
přijímaly mladé lidi, předávaly jim 
dovednosti a zlepšovaly jejich 
podnikatelské schopnosti; doporučuje, 
aby byly přijaty kroky k udržení vysoce 
cenného souboru dovednosti a know-how, 
který vzniká v malých a středních 
řemeslných podnicích působících na 
vnitřním trhu, a předání těchto dovedností 
mladým lidem, přičemž tyto dovednosti ve 
spojení s nejnovějšími technologickými 
inovacemi mohou zvýšit 
konkurenceschopnost a produktivitu 
vnitřního trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 224
Philippe Boulland
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé 
regulační prostředí a zlepšily jejich přístup 
k finančním zdrojům; připomíná, že 85 % 
pracovních míst v EU zajišťují právě malé 
a střední podniky; nabádá všechny 
zúčastněné strany, aby odstranily překážky 
komplikující zakládání firem a jejich volný 
pohyb;

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé 
regulační prostředí a zlepšily jejich přístup 
k finančním zdrojům; připomíná, že 85 % 
pracovních míst v EU zajišťují právě malé 
a střední podniky; nabádá všechny 
zúčastněné strany, aby odstranily překážky 
komplikující zakládání firem a jejich volný 
pohyb; vyzývá členské státy, aby vytvořily 
soupis překážek přijímání nových 
pracovníků, upravovaly právně jen to, co 
je nezbytné, a jen na základě posouzení 
dopadu, a aby zabránily zvyšování 
sociálního a fiskálního tlaku na podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 225
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé 
regulační prostředí a zlepšily jejich 
přístup k finančním zdrojům; připomíná, 
že 85 % pracovních míst v EU zajišťují 
právě malé a střední podniky; nabádá 
všechny zúčastněné strany, aby odstranily 
překážky komplikující zakládání firem a 
jejich volný pohyb;

15. poukazuje na to, že malé a střední 
podniky hrají v rámci evropské 
hospodářské struktury důležitou úlohu, a 
to jak s ohledem na jejich počet, tak 
strategickou úlohu v boji proti 
nezaměstnanosti; připomíná, že 85 % 
pracovních míst v EU zajišťují právě malé 
a střední podniky; nabádá všechny 
zúčastněné strany, aby odstranily překážky 
komplikující zakládání firem a jejich volný 
pohyb; vyzývá členské státy a Komisi, aby 
usnadnily vytváření malých a středních 
podniků, poskytly jim příznivé regulatorní 
prostředí a zlepšily jejich přístup 
k financování;
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Or. it

Pozměňovací návrh 226
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé 
regulační prostředí a zlepšily jejich přístup 
k finančním zdrojům; připomíná, že 85 % 
pracovních míst v EU zajišťují právě malé 
a střední podniky; nabádá všechny 
zúčastněné strany, aby odstranily překážky 
komplikující zakládání firem a jejich volný 
pohyb;

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé 
regulační prostředí, minimalizovaly 
byrokracii a zlepšily jejich přístup 
k finančním zdrojům; připomíná, že 85 % 
pracovních míst v EU zajišťují právě malé 
a střední podniky; nabádá všechny 
zúčastněné strany, aby odstranily překážky 
komplikující zakládání firem a jejich volný 
pohyb;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé 
regulační prostředí a zlepšily jejich přístup 
k finančním zdrojům; připomíná, že 85 % 
pracovních míst v EU zajišťují právě malé 
a střední podniky; nabádá všechny 
zúčastněné strany, aby odstranily překážky 
komplikující zakládání firem a jejich volný 
pohyb;

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé 
regulační prostředí, usnadnily jim přístup 
na trh a zlepšily jejich přístup k finančním 
zdrojům; připomíná, že 85 % pracovních 
míst v EU zajišťují právě malé a střední 
podniky, které zodpovídají za 58 % 
veškeré přidané hodnoty, který v Unii 
vzniká; nabádá všechny zúčastněné strany, 
aby odstranily překážky komplikující 
zakládání firem a jejich volný pohyb; je 
toho názoru, že regionální, vnitrostátní a 
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evropská opatření na podporu malých a 
středních podniků by měla být navzájem 
podnětná;

Or. lt

Pozměňovací návrh 228
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé 
regulační prostředí a zlepšily jejich přístup 
k finančním zdrojům; připomíná, že 85 % 
pracovních míst v EU zajišťují právě malé 
a střední podniky; nabádá všechny 
zúčastněné strany, aby odstranily 
překážky komplikující zakládání firem 
a jejich volný pohyb;

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků a zabývaly se zejména 
podnikáním žen, které za posledních deset 
let začalo stagnovat, vytvářely pro ně 
příznivé prostředí pro tvorbu pracovních 
míst a ochranu pracovních míst a zlepšily 
jejich přístup k finančním zdrojům; 
připomíná, že 85 % pracovních míst v EU 
zajišťují právě malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé 
regulační prostředí a zlepšily jejich přístup 
k finančním zdrojům; připomíná, že 85 % 
pracovních míst v EU zajišťují právě malé 
a střední podniky; nabádá všechny 
zúčastněné strany, aby odstranily překážky 
komplikující zakládání firem a jejich volný 

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření a růst malých 
a středně velkých podniků, vytvářely pro 
ně příznivé regulační prostředí a zlepšily 
jejich přístup k finančním zdrojům; 
připomíná, že 85 % pracovních míst v EU 
zajišťují právě malé a střední podnik; 
nabádá všechny zúčastněné strany, aby 
odstranily překážky komplikující zakládání 
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pohyb; firem a jejich volný pohyb;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé 
regulační prostředí a zlepšily jejich přístup 
k finančním zdrojům; připomíná, že 85 % 
pracovních míst v EU zajišťují právě malé 
a střední podniky; nabádá všechny 
zúčastněné strany, aby odstranily překážky 
komplikující zakládání firem a jejich volný 
pohyb;

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé 
regulační prostředí, zamezily přílišné 
administrativě a zlepšily jejich přístup 
k finančním zdrojům a k využívání 
veškerých mechanismů, které jsou 
k dispozici v rámci zajištění jejich 
udržitelnosti, např. systémům záruk za 
úvěry; připomíná, že 85 % pracovních míst 
v EU zajišťují právě malé a střední 
podniky; nabádá všechny zúčastněné 
strany, aby odstranily překážky 
komplikující zakládání firem a jejich volný 
pohyb;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé 
regulační prostředí a zlepšily jejich přístup 
k finančním zdrojům; připomíná, že 85 % 
pracovních míst v EU zajišťují právě malé 

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé 
regulační prostředí a zlepšily jejich přístup 
k finančním zdrojům; připomíná, že 85 % 
pracovních míst v EU zajišťují právě malé 
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a střední podniky; nabádá všechny 
zúčastněné strany, aby odstranily překážky
komplikující zakládání firem a jejich volný 
pohyb;

a střední podniky; nabádá všechny 
zúčastněné strany, aby odstranily všechna 
opatření, je mohou mařit zakládání firem 
a jejich volný pohyb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 232
Tiziano Motti

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé
regulační prostředí a zlepšily jejich přístup 
k finančním zdrojům; připomíná, že 85 % 
pracovních míst v EU zajišťují právě malé 
a střední podniky; nabádá všechny 
zúčastněné strany, aby odstranily překážky 
komplikující zakládání firem a jejich volný 
pohyb;

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly vytváření malých a středně 
velkých podniků, vytvářely pro ně příznivé 
regulační a fiskální prostředí a zlepšily 
jejich přístup k finančním zdrojům; 
připomíná, že 85 % pracovních míst v EU 
zajišťují právě malé a střední podniky; 
nabádá všechny zúčastněné strany, aby 
odstranily překážky komplikující zakládání 
firem a jejich volný pohyb;

Or. it

Pozměňovací návrh 233
Iliana Malinova Iotova

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. domnívá se, že pro zvýšení 
zaměstnanosti je nezbytné cílenější využití 
inovací a konkurenceschopnější 
průmyslová základna; domnívá se, že je 
nutné podporovat zaměstnanost mladých, 
modely podnikání založené na výzkumu a 
vývoji a specifické pobídky pro přijímání 
širšího okruhu uchazečů o zaměstnání;
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Or. bg

Pozměňovací návrh 234
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby oficiálně uznala 
příspěvek sociálních podniků k cílům 
strategie EU 2020, zejména v oblasti 
zvyšování zaměstnanosti a snižování 
sociálního vyloučení, a aby stanovila 
právní rámec, který charakterizuje 
vzájemné společnosti, sdružení nebo 
nadace podle jejich cílů a různých forem 
příslušných sociálně hospodářských 
aktérů;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vítá návrh Komise, aby byl 
v budoucnosti zaveden zjednodušený 
postup pro vydávání dočasného povolení 
k pobytu platného pro celé území EU pro 
zaměstnance společnosti, kteří jsou 
státními příslušníky třetích zemí; 

Or. de

Pozměňovací návrh 236
Antigoni Papadopoulou
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Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vybízí členské státy a Komisi, aby více 
investovaly do vytváření pracovních míst 
s cílem a) zvýšit pracovní příležitosti pro 
osoby s různými dovednostmi a b) snížit 
sociální vyloučení nejzranitelnějších 
skupin obyvatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vybízí Evropskou komisi a členské 
státy k podpoře vytváření pracovních míst, 
která bude zaměřena na zakládání nových 
malých a středních podniků a jejich růst 
prosazováním podnikatelských 
dovedností, poradenstvím pro nové 
podnikatele a podporováním účinného 
rozvoje dovedností pro pracovníky malých 
a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. domnívá se, že zaměstnavatelé, a 
zejména malé a střední podniky, by měli 
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podporovat iniciativy celoživotního učení 
tím, že více zpřístupní možnosti vzdělávání 
během pracovní doby a vzdělávání se lépe 
přizpůsobí potřebám pracovníků, ať už 
formou individualizace učebních plánů, 
posunem směrem k odborné přípravě 
založené na kompetencích, přechodem 
k větší modularizaci či využíváním 
distanční formy výuky;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. domnívá se, že sociální podniky hrají 
důležitou úlohu, neboť přispívají 
k vytváření pracovních míst, udržení 
zaměstnanosti v odvětvích a podnicích 
v krizi a/nebo ohrožených ukončením 
činnosti, a s nimi souvisí i zvýšení úrovně 
stability pracovních míst, zachovávání 
profesních dovedností, například 
v případě řemesel, zkoumání nových 
povolání a hledání cest pro zaměstnávání 
skupin obyvatel, které jsou mimořádně 
znevýhodněné a hrozí jim sociální 
vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Rovana Plumb

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

15d. zdůrazňuje nezbytnost dále rozvíjet 
sociální ekonomiku, která je zdrojem 
pracovních příležitostí s důstojnými 
podmínkami pro velké množství 
pracovníků, často spadajících do 
rizikových skupin nebo skupin, u nichž 
hrozí sociální vyloučení, a přispívá 
k tvorbě sociálně inkluzivního bohatství a 
může pomoci rozvíjet inkluzivní trhy 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že v budoucnu nejenže 
bude existovat nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků v odvětví vědy, technologií, 
strojírenství a v dalších znalostních 
odvětvích, ale že je potřeba věnovat úsilí 
obecně tomu, aby se zvýšila úroveň 
kvalifikací mezi kvalifikovanými a 
nekvalifikovanými pracovníky;

Or. da

Pozměňovací návrh 242
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
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aby i nadále spolupracovaly v zájmu 
vytváření integrovaného a 
konkurenceschopného trhu rizikového 
kapitálu, který je nezbytný pro vznik a růst 
inovativních malých a středních podniků;

Or. pt

Pozměňovací návrh 243
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že budování 
bezbariérového a konkurenceschopného 
jednotného trhu musí být dokončena, aby 
byl usnadněn volný pohyb pracovníků; 
v této souvislosti vyzývá Komisi a členské 
státy k úzké spolupráci se sociálními 
partnery a k podpoře vzájemného sdílení 
osvědčených metod a zkušeností v této 
oblasti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že budování 
bezbariérového a konkurenceschopného 
jednotného trhu musí být dokončena, aby 
byl usnadněn volný pohyb pracovníků; 
v této souvislosti vyzývá Komisi a členské 
státy k úzké spolupráci se sociálními 
partnery a k podpoře vzájemného sdílení 
osvědčených metod a zkušeností v této 

16. domnívá se, že budování 
bezbariérového a konkurenceschopného 
jednotného trhu musí být dokončena, aby 
byl usnadněn volný pohyb pracovníků; 
v této souvislosti vyzývá Komisi a členské 
státy k úzké spolupráci se sociálními 
partnery a k podpoře vzájemného sdílení 
osvědčených metod a zkušeností v této 
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oblasti; oblasti; zdůrazňuje, že je nutné v tomto 
kontextu zohlednit i sociální aspekty a že 
je třeba zabránit platovému dumpingu;

Or. de

Pozměňovací návrh 245
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že budování 
bezbariérového a konkurenceschopného 
jednotného trhu musí být dokončena, aby 
byl usnadněn volný pohyb pracovníků; 
v této souvislosti vyzývá Komisi a členské 
státy k úzké spolupráci se sociálními 
partnery a k podpoře vzájemného sdílení 
osvědčených metod a zkušeností v této 
oblasti;

16. domnívá se, že budování 
konkurenceschopného jednotného trhu 
musí být dokončeno, aby byl usnadněn 
volný pohyb pracovníků; v této souvislosti 
vyzývá Komisi a členské státy k úzké 
spolupráci se sociálními partnery a 
k podpoře vzájemného sdílení osvědčených 
metod a zkušeností s tím, jak se vnitřní trh 
v hostitelské zemi rozvíjí ve smyslu 
sociálního zabezpečení osob s příjmy a 
z hlediska platebních a pracovních 
podmínek;

Or. da

Pozměňovací návrh 246
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že budování 
bezbariérového a konkurenceschopného 
jednotného trhu musí být dokončena, aby 
byl usnadněn volný pohyb pracovníků; 
v této souvislosti vyzývá Komisi a členské 
státy k úzké spolupráci se sociálními 
partnery a k podpoře vzájemného sdílení 

16. domnívá se, že je třeba dát prioritu 
zvýšení výroby, vysoce kvalitním veřejným 
službám, vytváření vysoce kvalitních 
pracovních míst s právy a boji za 
vymýcení chudoby; v této souvislosti 
vyzývá Komisi a členské státy k úzké 
spolupráci se sociálními partnery a 
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osvědčených metod a zkušeností v této 
oblasti;

k podpoře vzájemného sdílení osvědčených 
metod a zkušeností v této oblasti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 247
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že budování 
bezbariérového a konkurenceschopného 
jednotného trhu musí být dokončena, aby 
byl usnadněn volný pohyb pracovníků; 
v této souvislosti vyzývá Komisi a členské 
státy k úzké spolupráci se sociálními 
partnery a k podpoře vzájemného sdílení 
osvědčených metod a zkušeností v této 
oblasti;

16. domnívá se, že budování 
bezbariérového a konkurenceschopného 
jednotného trhu musí jít ruku v ruce 
s pracovněprávní úpravou, která vytváří 
rovné podmínky pro všechny, silné 
systémy sociálního zabezpečení, 
přenositelnost práv a dávek, aby byl 
usnadněn volný pohyb pracovníků; v této 
souvislosti vyzývá Komisi a členské státy k 
úzké spolupráci se sociálními partnery a 
k podpoře vzájemného sdílení osvědčených 
metod a zkušeností v této oblasti a 
k zajištění přenositelnosti sociálních práv 
pro všechny pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že budování 
bezbariérového a konkurenceschopného 
jednotného trhu musí být dokončena, aby 
byl usnadněn volný pohyb pracovníků; 
v této souvislosti vyzývá Komisi a členské 
státy k úzké spolupráci se sociálními 

16. domnívá se, že budování 
bezbariérového a konkurenceschopného 
jednotného trhu musí být dokončena, aby 
byl usnadněn volný pohyb pracovníků; 
v této souvislosti vyzývá Komisi a členské 
státy k úzké spolupráci se sociálními 
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partnery a k podpoře vzájemného sdílení 
osvědčených metod a zkušeností v této 
oblasti;

partnery, k podpoře vzájemného sdílení 
osvědčených metod a zkušeností v této 
oblasti a ke zvýšení povědomí a zlepšení 
úrovně sociální solidarity mezi podniky;

Or. lt

Pozměňovací návrh 249
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že budování 
bezbariérového a konkurenceschopného 
jednotného trhu musí být dokončena, aby 
byl usnadněn volný pohyb pracovníků; 
v této souvislosti vyzývá Komisi a členské 
státy k úzké spolupráci se sociálními 
partnery a k podpoře vzájemného sdílení 
osvědčených metod a zkušeností v této 
oblasti;

16. domnívá se, že budování 
bezbariérového a konkurenceschopného 
jednotného trhu musí být dokončena, aby 
byl usnadněn volný pohyb pracovníků; 
v této souvislosti vyzývá Komisi a členské 
státy k úzké spolupráci se sociálními 
partnery a k podpoře vzájemného sdílení 
osvědčených metod a zkušeností v této 
oblasti a k zajištění přenositelnosti 
sociálních práv pro všechny pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby s cílem ukončit 
sociální dumping a narušování 
pracovních podmínek v EU provedla 
nezbytná právní ustanovení k tomu, aby 
byly hospodářské svobody na jednotném 
trhu slučitelné s dodržením 
nejpokrokovějšího pracovního práva a 
norem a postupů uplatňovaných v rámci 
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pracovněprávních vztahů, stejně jako 
dodržováním práv na kolektivní 
zastupování a vyjednávání, kolektivní 
akce, včetně práva na stávku, a 
neomezené uplatňování zásady stejné 
odměny za stejnou práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. domnívá se, že přemísťování 
v důsledku restrukturalizací průmyslu a 
z důvodu chybějících právních předpisů, 
pokud jde o vztahy na nadnárodní úrovni 
v těchto otázkách, mají negativní dopad 
z hlediska úrovně zaměstnanosti a tvorby 
pracovních míst v Evropě; vybízí Komisi 
k přijetí souboru pravidel a politik a 
vytvoření rámce pro sociálně důstojné 
restrukturalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. věří, že pracovní mobilita je 
předpokladem pro větší svobodu volby a 
pro to, aby více lidí nalezlo nová a lepší 
pracovní místa;

Or. it
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Pozměňovací návrh 253
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby posílila současný 
právní rámec pro oblast uznávání diplomů 
a odborných kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
prováděly pravidelné kontroly 
a organizovaly informační kampaně 
s cílem zvýšit povědomí o dlouhodobých 
ztrátách pro pracovníky zaměstnané v šedé 
ekonomice;

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
prováděly pravidelné kontroly a 
organizovaly informační kampaně s cílem 
zvýšit povědomí o dlouhodobých ztrátách 
pro pracovníky zaměstnané v šedé 
ekonomice; žádá však, aby byl tento boj 
proti nehlášené práci veden pouze na 
základě zákona a v rámci řízení 
o sporných otázkách. Vyzývá rovněž 
k tomu, aby se nehlášená práce 
definovala;

Or. fr

Pozměňovací návrh 255
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
prováděly pravidelné kontroly 
a organizovaly informační kampaně 
s cílem zvýšit povědomí o dlouhodobých 
ztrátách pro pracovníky zaměstnané v šedé 
ekonomice;

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
prováděly pravidelné kontroly 
a organizovaly informační kampaně 
s cílem zvýšit povědomí o dlouhodobých 
ztrátách pro pracovníky zaměstnané v šedé 
ekonomice; upozorňuje na znepokojivý 
nárůst „falešné samostatně výdělečné 
činnosti“, která poskytuje prostředky 
k obcházení základních ochranných 
opatření řady zaměstnanců a velké 
množství těchto pracovníků tvoří mladí 
lidé a kvalifikované osoby;

Or. it

Pozměňovací návrh 256
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
prováděly pravidelné kontroly 
a organizovaly informační kampaně 
s cílem zvýšit povědomí o dlouhodobých 
ztrátách pro pracovníky zaměstnané v šedé 
ekonomice;

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
prováděly pravidelné kontroly 
a organizovaly informační kampaně 
s cílem zvýšit povědomí o právech 
pracovníků a dlouhodobých ztrátách pro 
pracovníky zaměstnané v šedé ekonomice; 
vyzývá členské státy, aby vytvořily pobídky 
pro zaměstnavatele k nabízení zákonných 
pracovních příležitostí a snížily pobídky 
pro nejistou práci nebo falešné 
samostatně výdělečně činné činnosti, jako 
jsou nižší příspěvky na sociální 
zabezpečení nebo nižší daně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 257
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
prováděly pravidelné kontroly 
a organizovaly informační kampaně 
s cílem zvýšit povědomí o dlouhodobých 
ztrátách pro pracovníky zaměstnané v šedé 
ekonomice;

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
prováděly pravidelné kontroly 
a organizovaly informační kampaně 
s cílem zvýšit povědomí o dlouhodobých 
ztrátách pro pracovníky zaměstnané v šedé 
ekonomice; požaduje rozvoj 
pečovatelského sektoru, aby dostatečně 
pokrýval skutečné potřeby a zajišťoval 
kvalitní a dostupné pečovatelské služby 
pro všechny, s dobrými pracovními a 
platovými podmínkami při poskytování 
těchto služeb, aby se zabránilo narůstání 
podílu nehlášené práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Iliana Malinova Iotova

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
prováděly pravidelné kontroly 
a organizovaly informační kampaně 
s cílem zvýšit povědomí o dlouhodobých 
ztrátách pro pracovníky zaměstnané v šedé 
ekonomice;

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
prováděly pravidelné kontroly, postihovaly 
zaměstnavatele, kteří nabízejí nejisté 
smlouvy, a organizovaly informační 
kampaně s cílem zvýšit povědomí 
o dlouhodobých ztrátách pro pracovníky 
zaměstnané v šedé ekonomice;
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Or. bg

Pozměňovací návrh 259
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
prováděly pravidelné kontroly 
a organizovaly informační kampaně 
s cílem zvýšit povědomí o dlouhodobých 
ztrátách pro pracovníky zaměstnané v šedé 
ekonomice;

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
snížily daňové zatížení minimální mzdy, 
usnadnily legální zaměstnávání, 
podporovaly zachovávání pracovních 
míst, prováděly pravidelné kontroly 
a organizovaly informační kampaně 
s cílem zvýšit povědomí o dlouhodobých 
ztrátách pro pracovníky zaměstnané v šedé 
ekonomice;

Or. lt

Pozměňovací návrh 260
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
prováděly pravidelné kontroly 
a organizovaly informační kampaně 
s cílem zvýšit povědomí o dlouhodobých 
ztrátách pro pracovníky zaměstnané v šedé 
ekonomice;

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak 
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
prováděly pravidelné kontroly 
a organizovaly informační kampaně 
s cílem zvýšit povědomí o dlouhodobých 
ztrátách pro pracovníky zaměstnané v šedé 
ekonomice; požaduje rozvoj 
pečovatelského sektoru, aby dostatečně 
pokrýval skutečné potřeby a zajišťoval 
vysoce kvalitní dostupné pečovatelské 
služby pro všechny, jakož i dobré pracovní 
a platové podmínky k zabránění narůstání 
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podílu nehlášené práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. rozhodně odsuzuje nehlášenou práci, 
která ohrožuje jak společnost, tak
pracovníky; vyzývá členské státy, aby 
prováděly pravidelné kontroly
a organizovaly informační kampaně 
s cílem zvýšit povědomí o dlouhodobých 
ztrátách pro pracovníky zaměstnané v šedé 
ekonomice;

17. rozhodně odsuzuje nelegální práci, 
která závažným způsobem poškozuje
společnost a ohrožuje pracovníky; vyzývá 
členské státy, aby prováděly více kontrol a 
ukládaly příslušné postihy a organizovaly 
informační kampaně s cílem zvýšit 
povědomí o dlouhodobých ztrátách pro 
pracovníky zaměstnané v šedé ekonomice;

Or. de

Pozměňovací návrh 262
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že sektor zdravotnictví 
hraje klíčovou úlohu při realizaci cílů 
strategie Evropa 2020; dále se domnívá, že 
v souvislosti s demografickými změnami je 
sektor zdravotní a sociální péče důležitým 
zaměstnavatelem, jehož význam 
pravděpodobně ještě vzroste; vyzývá 
Komisi, aby zahájila výzkum týkající se 
pečovatelů pracujících v domech klientů 
s cílem zjistit, zda předpisy EU zajišťují 
dostatečnou sociální ochranu této kategorie 
pracovníků;

18. domnívá se, že sektor zdravotnictví 
hraje klíčovou úlohu při realizaci cílů 
strategie Evropa 2020; dále se domnívá, že 
v souvislosti s demografickými změnami je 
sektor zdravotní a sociální péče důležitým 
zaměstnavatelem, jehož význam 
pravděpodobně ještě vzroste, a klíčovým 
prvkem přispívajícím k sociálnímu 
začlenění; vyzývá Evropskou komisi, aby 
podpořila a provedla (očekávanou) 
Úmluvu Mezinárodní organizace práce, 
doplněnou doporučením, o pracovnících 
v domácnostech s cílem zlepšit často 
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nelidské pracovní podmínky pro 
pracovníky v tomto sektoru; vyzývá 
Komisi, aby zahájila výzkum týkající se 
pečovatelů pracujících v domech klientů 
s cílem zjistit, zda předpisy EU zajišťují 
dostatečnou sociální ochranu této kategorie 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že sektor zdravotnictví 
hraje klíčovou úlohu při realizaci cílů 
strategie Evropa 2020; dále se domnívá, že 
v souvislosti s demografickými změnami je 
sektor zdravotní a sociální péče důležitým 
zaměstnavatelem, jehož význam 
pravděpodobně ještě vzroste; vyzývá 
Komisi, aby zahájila výzkum týkající se 
pečovatelů pracujících v domech klientů 
s cílem zjistit, zda předpisy EU zajišťují 
dostatečnou sociální ochranu této kategorie 
pracovníků;

18. domnívá se, že sektor zdravotnictví 
hraje klíčovou úlohu při realizaci cílů 
strategie Evropa 2020; dále se domnívá, že 
v souvislosti s demografickými změnami je 
sektor zdravotní a sociální péče důležitým 
zaměstnavatelem, jehož význam 
pravděpodobně ještě vzroste; vyzývá 
Komisi, aby zahájila výzkum týkající se 
pečovatelů pracujících v domech klientů 
s cílem zjistit, zda předpisy EU zajišťují 
dostatečnou sociální ochranu této kategorie 
pracovníků a zda je tato skupina v celém 
rozsahu kryta standardy a předpisy 
v oblasti trhu práce v jednotlivých 
členských státech;

Or. da

Pozměňovací návrh 264
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že sektor zdravotnictví 
hraje klíčovou úlohu při realizaci cílů 
strategie Evropa 2020; dále se domnívá, že 
v souvislosti s demografickými změnami je 
sektor zdravotní a sociální péče důležitým 
zaměstnavatelem, jehož význam 
pravděpodobně ještě vzroste; vyzývá 
Komisi, aby zahájila výzkum týkající se 
pečovatelů pracujících v domech klientů 
s cílem zjistit, zda předpisy EU zajišťují 
dostatečnou sociální ochranu této kategorie 
pracovníků;

18. domnívá se, že sektor zdravotnictví 
hraje klíčovou úlohu při realizaci cílů 
strategie Evropa 2020; dále se domnívá, že 
v souvislosti s demografickými změnami 
představuje sektor zdravotní a sociální
péče možný zdroj zaměstnanosti, jehož 
význam pravděpodobně ještě vzroste; 
vyzývá Komisi, aby zahájila výzkum 
týkající se pečovatelů pracujících v 
domech klientů s cílem zjistit, zda předpisy 
EU zajišťují dostatečnou sociální ochranu 
této kategorie pracovníků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 265
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že sektor zdravotnictví 
hraje klíčovou úlohu při realizaci cílů 
strategie Evropa 2020; dále se domnívá, že 
v souvislosti s demografickými změnami je 
sektor zdravotní a sociální péče důležitým 
zaměstnavatelem, jehož význam 
pravděpodobně ještě vzroste; vyzývá 
Komisi, aby zahájila výzkum týkající se 
pečovatelů pracujících v domech klientů 
s cílem zjistit, zda předpisy EU zajišťují 
dostatečnou sociální ochranu této kategorie 
pracovníků;

18. domnívá se, že sektor zdravotnictví 
hraje klíčovou úlohu při realizaci cílů 
strategie Evropa 2020; dále se domnívá, že 
je sektor zdravotní a sociální péče 
důležitým zaměstnavatelem, jehož význam 
poroste vlivem demografických změn; 
vyzývá Komisi, aby zahájila výzkum 
týkající se pečovatelů pracujících 
v domech klientů s cílem zjistit, zda 
předpisy EU zajišťují dostatečnou sociální 
ochranu této kategorie pracovníků;

Or. de

Pozměňovací návrh 266
Ádám Kósa
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že sektor zdravotnictví 
hraje klíčovou úlohu při realizaci cílů 
strategie Evropa 2020; dále se domnívá, že 
v souvislosti s demografickými změnami je 
sektor zdravotní a sociální péče důležitým 
zaměstnavatelem, jehož význam 
pravděpodobně ještě vzroste; vyzývá 
Komisi, aby zahájila výzkum týkající se 
pečovatelů pracujících v domech klientů 
s cílem zjistit, zda předpisy EU zajišťují 
dostatečnou sociální ochranu této kategorie 
pracovníků;

18. domnívá se, že sektor zdravotnictví 
hraje klíčovou úlohu při realizaci cílů 
strategie Evropa 2020; dále se domnívá, že 
v souvislosti s demografickými změnami je 
sektor zdravotní a sociální péče důležitým 
zaměstnavatelem, jehož význam 
pravděpodobně ještě vzroste; vyzývá 
Komisi, aby zahájila výzkum týkající se 
pečovatelů pracujících v domech klientů 
s cílem zjistit, zda předpisy EU zajišťují 
dostatečnou sociální ochranu této kategorie 
pracovníků, a dalších vhodných a 
udržitelných řešení, které podporují 
nezávislý život;

Or. hu

Pozměňovací návrh 267
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje potenciál sociálních, 
zdravotnických, pečovatelských a 
vzdělávacích služeb pro vytváření nových 
pracovních příležitostí a požaduje výrazné 
a udržitelné investice do těchto klíčových 
odvětví a infrastruktury, které také zaručí 
důstojné pracovní podmínky na podporu 
kvality poskytovaných služeb; s nadějí 
očekává akční plán Komise pro řešení 
nedostatku zdravotnických pracovníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 268
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že účinné využití 
finančních prostředků EU by mělo být 
doprovázeno vhodným navýšením těchto 
prostředků, přičemž by měly být vyčleněny 
rozpočtové zdroje pro opatření zaměřená 
na naplňování ambiciózních cílů v oblasti 
zaměstnanosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 269
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, členské státy, sociální 
partnery a další zúčastněné strany, aby pro 
účely vytváření pracovních míst zajistily 
efektivní využívání fondů EU, jako ESF, 
EFRR a Fondu soudržnosti, a prostředků 
jako je mikrofinancování;

19. vyzývá Komisi, členské státy, sociální 
partnery a další zúčastněné strany, aby pro 
účely vytváření pracovních míst zajistily 
efektivní využívání fondů EU, jako ESF, 
EFRR a Fondu soudržnosti, a prostředků,
jako je mikrofinancování; zdůrazňuje 
výhody plynoucí z nasměrování investic ze 
strukturálních fondů do oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy v odvětvích, které mají 
vysokou přidanou hodnotu z hlediska 
technologií, a odvětví, jež jsou obzvláště 
důležitá pro podnícení přechodu na 
udržitelnější modely růstu;

Or. es

Pozměňovací návrh 270
Rolandas Paksas
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, členské státy, sociální 
partnery a další zúčastněné strany, aby pro 
účely vytváření pracovních míst zajistily 
efektivní využívání fondů EU, jako ESF, 
EFRR a Fondu soudržnosti, a prostředků 
jako je mikrofinancování;

19. vyzývá Komisi, členské státy, sociální 
partnery a další zúčastněné strany, aby pro 
účely vytváření pracovních míst zajistily 
efektivní využívání fondů EU, jako ESF, 
EFRR a Fondu soudržnosti, a prostředků,
jako je mikrofinancování a další inovativní 
nástroje financování; vyzývá, aby byla 
pozornost věnována zejména těm 
členským státům, které trpí vysokou mírou 
nezaměstnanosti a průměrný měsíční 
příjem v nich nedosahuje ani hranice 
chudoby;

Or. lt

Pozměňovací návrh 271
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, členské státy, sociální 
partnery a další zúčastněné strany, aby pro 
účely vytváření pracovních míst zajistily 
efektivní využívání fondů EU, jako ESF, 
EFRR a Fondu soudržnosti, a prostředků 
jako je mikrofinancování;

19. vyzývá Komisi, členské státy, sociální 
partnery a další zúčastněné strany, aby pro 
účely vytváření pracovních míst zajistily 
způsob, jak z praktického hlediska 
zefektivnit a zjednodušit používání
postupů pro zálohy a úhrady z fondů EU, 
jako ESF, EFRR a Fondu soudržnosti, a 
prostředků, jako je mikrofinancování;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, členské státy, sociální 
partnery a další zúčastněné strany, aby pro 
účely vytváření pracovních míst zajistily 
efektivní využívání fondů EU, jako ESF, 
EFRR a Fondu soudržnosti, a prostředků 
jako je mikrofinancování;

19. vyzývá Komisi, členské státy, sociální 
partnery a další zúčastněné strany, aby pro 
účely vytváření pracovních míst zajistily 
efektivní, synergetické a účelové vázané
využívání fondů EU, jako ESF, EFRR 
a Fondu soudržnosti, a prostředků, jako je 
mikrofinancování;

Or. it

Pozměňovací návrh 273
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, členské státy, sociální 
partnery a další zúčastněné strany, aby pro 
účely vytváření pracovních míst zajistily 
efektivní využívání fondů EU, jako ESF, 
EFRR a Fondu soudržnosti, a prostředků 
jako je mikrofinancování;

19. vyzývá Komisi, členské státy, sociální 
partnery a další zúčastněné strany, aby pro 
účely vytváření pracovních míst a na 
podporu sociální ekonomiky zajistily 
efektivní využívání fondů EU, jako ESF, 
EFRR a Fondu soudržnosti, a prostředků,
jako je mikrofinancování;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá státy, aby zajistily posilování 
právní jistoty pro podniky, například tím, 
že sníží ustanovení o promlčení v oblasti 
sociálních problémů;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 275
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. domnívá se, že aby mohl být ESF 
využíván správným způsobem, musí se 
soustřeďovat na investice do dovedností, 
celoživotního vzdělávání, přičemž musí 
zohlednit nové kompetence související 
s udržitelným rozvojem, a rekvalifikace, 
na řádné fungování trhu práce, vytváření 
pracovních příležitostí a na sociální 
podmínky, na výzkum a inovace pro 
usnadnění přechodu k udržitelnému 
ekologickému hospodářství s cílem 
podpořit zaměstnatelnost, produktivitu, 
růst, odpovídající mzdu, kvalitu života 
a zaměstnanost v Evropě, a také na 
opatření pro boj proti chudobě a dosažení 
sociálního začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. zdůrazňuje nezbytnost dodatečných 
příjmů k financování nástrojů evropského 
paktu o zaměstnanosti a sociálním 
pokroku, které by mohly být vytvářeny 
zavedením zelené/uhlíkové daně a 
zpřísněním evropského systému 
obchodování s emisemi s cílem povzbuzení 
tvorby zelených pracovních míst, zejména 
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v oblasti obnovitelné energie, energetické 
účinnosti a v odvětví recyklace, jimž musí 
být poskytnuta aktivní podpora;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí, že politika flexikurity 
je centrálním bodem Agendy, a sdílí 
hodnocení Komise, že krize představuje 
závažnou zkoušku pro vnitrostátní 
opatření v oblasti flexicurity;

20. bere na vědomí, že podle nedávného 
výzkumu je důsledkem zvýšení flexikurity 
celkové snížení počtu zaměstnanců, neboť 
jsou častěji zaměstnáváni na dobu určitou 
namísto na neurčito, na částečné úvazky 
místo plných úvazků a častěji práci 
nedobrovolně opouštějí; vzhledem k tomu, 
že podle nového výzkumu vycházejícího 
z údajů OECD je vyšší flexibilitě 
zaměstnání přímo úměrná větší nejistota, 
přičemž flexibilita zaměstnání má silný 
negativní dopad na zaměstnatelnost 
(zlepšování dovedností a zvyšování 
kvalifikací zaměstnanců);

Or. pt

Pozměňovací návrh 278
Birgit Sippel

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí, že politika flexikurity 
je centrálním bodem Agendy, a sdílí 
hodnocení Komise, že krize představuje 
závažnou zkoušku pro vnitrostátní opatření 
v oblasti flexicurity;

20. bere na vědomí, že politika flexikurity 
je centrálním bodem Agendy, a sdílí 
hodnocení Komise, že krize představuje 
závažnou zkoušku pro vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity; zdůrazňuje, že 
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opatření flexikurity musí být šita na míru 
dle sociálních okolností a konkrétní 
struktury vnitrostátního trhu práce a 
odpovídat zájmům zaměstnavatelů i 
pracujících;

Or. de

Pozměňovací návrh 279
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí, že politika flexikurity 
je centrálním bodem Agendy, a sdílí 
hodnocení Komise, že krize představuje 
závažnou zkoušku pro vnitrostátní opatření 
v oblasti flexicurity;

20. bere na vědomí, že politika flexikurity 
je centrálním bodem Agendy, a sdílí 
hodnocení Komise, že krize představuje 
závažnou zkoušku pro vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity; zdůrazňuje však, že je 
třeba bezodkladně uskutečnit reformy 
trhu práce, aniž by došlo k oslabování 
úspěšných politik flexikurity založených 
na společném postoji a důvěře mezi 
vnitrostátními vládami a sociálními 
partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí, že politika flexikurity 
je centrálním bodem Agendy, a sdílí 
hodnocení Komise, že krize představuje 
závažnou zkoušku pro vnitrostátní opatření 
v oblasti flexicurity;

20. bere na vědomí, že politika flexikurity 
je centrálním bodem Agendy, a sdílí 
hodnocení Komise, že krize představuje 
závažnou zkoušku pro vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity, zejména tam, kde byla 
na trhu práce zavedena dalekosáhlá vnější 
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opatření flexikurity, nebyly však 
odpovídajícím způsobem posíleny systémy 
sociálního zabezpečení;

Or. it

Pozměňovací návrh 281
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí, že politika flexikurity 
je centrálním bodem Agendy, a sdílí 
hodnocení Komise, že krize představuje 
závažnou zkoušku pro vnitrostátní opatření 
v oblasti flexicurity;

20. kritizuje, že politika flexikurity 
20. století je centrálním bodem Agendy pro 
nové dovednosti a pracovní místa; sdílí 
hodnocení Komise, že krize představuje 
závažnou zkoušku pro vnitrostátní opatření 
v oblasti flexikurity, která často ukazuje na 
její nedostatky, zejména co se týče 
mladých pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. domnívá se, že kolektivní vyjednávání 
hraje zásadní úlohu při ochraně a 
posilování práv pracujících a mělo by být 
chráněno a častěji využíváno;

Or. it

Pozměňovací návrh 283
Rovana Plumb
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Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vybízí Komisi, aby zdůrazňovala 
sociální dialog jako nedílnou součást 
modelu flexikurity; myslí si, že jistota 
pracovních míst se nedá zajistit 
apelováním na dobrou pověst či zdravý 
úsudek zaměstnavatelů a že důvěra mezi 
sociálními partnery navzájem a mezi 
sociálními partnery a veřejnými orgány je 
pro flexikuritu nezbytnou podmínkou; 
dále se domnívá, že sociální partneři mají 
nejlepší příležitosti řešit potřeby 
pracujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. věří, že flexikurita má rovněž 
finanční důsledky a že jistota příjmů a 
vysoká úroveň sociální ochrany jsou 
předpoklady k tomu, aby jednání 
o flexikuritě byla úspěšná; dále se 
domnívá, že dohodnutá řešení mohou 
existovat, pouze pokud zabezpečíme 
systematický přístup k zajištění 
bezpečnosti příjmů a sociální ochrany, a 
že to má důsledky, pokud jde 
o makroekonomickou politiku a omezení 
veřejných výdajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 285
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 20 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20c. vybízí Komisi a členské státy, aby 
doprovázely posun k sociálně a 
environmentálně udržitelné nízkouhlíkové 
ekonomice aktivními politikami trhu 
práce, včetně programů komplexní 
odborné přípravy a rekvalifikací pro 
přechod na zelená pracovní místa; 
domnívá se, že je třeba přijmout zvláštní 
iniciativy ve vztahu k počátečnímu a 
dalšímu vzdělávání pracovníků jakožto 
hybné síle růstu schopné povzbudit 
evropskou konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Licia Ronzulli

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. poukazuje na to, že je nutné posílit 
celoživotní vzdělávání a zvýšit pružnost a 
jistotu pracovních míst;

Or. it

Pozměňovací návrh 287
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje však, že flexikurita 
nemůže sama nemůže krizi vyřešit a 
vyzývá Komisi, členské státy a sociální 
partnery, aby věnovali zvláštní pozornost 
pracovníkům ze znevýhodněných skupin, 
jako jsou mladí lidé, pracovníci s nízkou 
kvalifikací a pracovníci se zdravotním 
postižením;

21. je toho názoru, že by členské státy
měly přijmout odpovídající opatření 
k eliminaci nejistých a atypických 
pracovních míst; domnívá se, že jedním 
z nástrojů by mohlo být zavedení systému 
postupného zvyšování příspěvků na 
sociální zabezpečení hrazených 
zaměstnavateli v souladu se zásadou „čím 
horší postavení zaměstnance (krátkodobé, 
se špatnými vyhlídkami, vysoce rizikové), 
tím vyšší příspěvky na sociální 
zabezpečení“; domnívá se, že progresivní 
sazba příspěvků by mohla zaměstnavatele 
motivovat například k tomu, aby uzavírali 
dlouhodobé smlouvy namísto 
prodlužování smluv na dobu určitou, tedy 
aby pracovníky přijímali za příznivějších 
podmínek;

Or. pt

Pozměňovací návrh 288
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje však, že flexikurita nemůže
sama nemůže krizi vyřešit a vyzývá 
Komisi, členské státy a sociální partnery, 
aby věnovali zvláštní pozornost 
pracovníkům ze znevýhodněných skupin, 
jako jsou mladí lidé, pracovníci s nízkou 
kvalifikací a pracovníci se zdravotním 
postižením;

21. zdůrazňuje však, že flexikurita sama 
nemůže krizi vyřešit, a vyzývá Komisi, 
členské státy a sociální partnery, aby 
věnovali zvláštní pozornost pracovníkům 
ze znevýhodněných skupin, jako jsou 
mladí lidé, pracovníci s nízkou kvalifikací 
a pracovníci se zdravotním postižením;
v souladu s tím doporučuje, aby byl při 
vytváření nových strategií zaměstnanosti 
zvolen přístup zdola, díky němuž bude 
možné vést dialog a zapojit všechny 
úrovně správy v oblasti politiky a sociální 
oblasti;
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Or. it

Pozměňovací návrh 289
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje však, že flexikurita nemůže
sama nemůže krizi vyřešit a vyzývá 
Komisi, členské státy a sociální partnery, 
aby věnovali zvláštní pozornost 
pracovníkům ze znevýhodněných skupin, 
jako jsou mladí lidé, pracovníci s nízkou 
kvalifikací a pracovníci se zdravotním 
postižením;

21. zdůrazňuje však, že flexikurita sama 
nemůže krizi vyřešit, a vybízí všechny 
zúčastněné strany, aby podpořily nezbytné 
reformy trhu práce s cílem zajistit lepší 
fungování tohoto trhu; vyzývá Komisi, 
členské státy a sociální partnery, aby 
věnovali zvláštní pozornost pracovníkům 
ze znevýhodněných skupin, jako jsou 
mladí lidé, pracovníci s nízkou kvalifikací 
a pracovníci se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje však, že flexikurita nemůže
sama nemůže krizi vyřešit a vyzývá 
Komisi, členské státy a sociální partnery, 
aby věnovali zvláštní pozornost 
pracovníkům ze znevýhodněných skupin, 
jako jsou mladí lidé, pracovníci s nízkou 
kvalifikací a pracovníci se zdravotním 
postižením;

21. zdůrazňuje, že flexikurita nemůže krizi 
vyřešit, a vyzývá Komisi, členské státy 
a sociální partnery, aby věnovali zvláštní 
pozornost zranitelným a znevýhodněným 
pracovníkům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 291
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje však, že flexikurita nemůže
sama nemůže krizi vyřešit a vyzývá 
Komisi, členské státy a sociální partnery, 
aby věnovali zvláštní pozornost 
pracovníkům ze znevýhodněných skupin, 
jako jsou mladí lidé, pracovníci s nízkou 
kvalifikací a pracovníci se zdravotním 
postižením;

21. zdůrazňuje však, že flexikurita nemůže 
sama nemůže krizi vyřešit, a vyzývá 
Komisi, členské státy a sociální partnery, 
aby věnovali zvláštní pozornost 
pracovníkům ze znevýhodněných skupin, 
jako jsou mladí lidé, pracovníci s nízkou 
kvalifikací a pracovníci se zdravotním 
postižením, a aby vytvořily další 
mechanismy kompenzace pro pracovníky 
žijící pod hranicí chudoby;

Or. lt

Pozměňovací návrh 292
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje však, že flexikurita nemůže
sama nemůže krizi vyřešit a vyzývá 
Komisi, členské státy a sociální partnery, 
aby věnovali zvláštní pozornost 
pracovníkům ze znevýhodněných skupin, 
jako jsou mladí lidé, pracovníci s nízkou 
kvalifikací a pracovníci se zdravotním
postižením;

21. zdůrazňuje však, že flexikurita sama 
nemůže krizi vyřešit, a vyzývá Komisi, 
členské státy a sociální partnery, aby 
věnovali zvláštní pozornost pracovníkům 
ze zranitelných skupin, jako jsou 
přistěhovalci, mladí lidé a starší osoby, 
pracovníci s nízkou kvalifikací, pracovníci 
s tělesným a psychosociálním postižením 
nebo osoby z prostředí menšin;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Iliana Malinova Iotova



PE467.007v01-00 142/176 AM\869131CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje však, že flexikurita nemůže
sama nemůže krizi vyřešit a vyzývá 
Komisi, členské státy a sociální partnery, 
aby věnovali zvláštní pozornost 
pracovníkům ze znevýhodněných skupin, 
jako jsou mladí lidé, pracovníci s nízkou 
kvalifikací a pracovníci se zdravotním 
postižením;

21. zdůrazňuje však, že flexikurita sama 
nemůže krizi vyřešit, a vyzývá Komisi, 
členské státy a sociální partnery, aby 
věnovali zvláštní pozornost pracovníkům 
ze znevýhodněných skupin, jako jsou 
mladí lidé, pracovníci s nízkou 
kvalifikací, pracovníci se zdravotním 
postižením a pracovníci z prostředí 
národnostních menšin;

Or. bg

Pozměňovací návrh 294
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje však, že flexikurita nemůže
sama nemůže krizi vyřešit a vyzývá 
Komisi, členské státy a sociální partnery, 
aby věnovali zvláštní pozornost 
pracovníkům ze znevýhodněných skupin, 
jako jsou mladí lidé, pracovníci s nízkou 
kvalifikací a pracovníci se zdravotním 
postižením;

21. zdůrazňuje však, že flexikurita sama 
nemůže krizi vyřešit, a vyzývá členské 
státy a sociální partnery, aby věnovali 
zvláštní pozornost pracovníkům ze 
znevýhodněných skupin, jako jsou mladí 
lidé, pracovníci s nízkou kvalifikací 
a pracovníci se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje však, že flexikurita nemůže
sama nemůže krizi vyřešit a vyzývá 
Komisi, členské státy a sociální partnery, 
aby věnovali zvláštní pozornost 
pracovníkům ze znevýhodněných skupin, 
jako jsou mladí lidé, pracovníci s nízkou 
kvalifikací a pracovníci se zdravotním 
postižením;

21. zdůrazňuje však, že flexikurita sama 
nemůže krizi vyřešit, a vyzývá Komisi, 
členské státy a sociální partnery, aby 
věnovali zvláštní pozornost integraci trhu 
práce a zvyšující se mobilitě pracovníků
ze znevýhodněných skupin, jako jsou 
mladí lidé, pracovníci s nízkou kvalifikací 
a pracovníci se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje však, že flexikurita nemůže
sama nemůže krizi vyřešit a vyzývá 
Komisi, členské státy a sociální partnery, 
aby věnovali zvláštní pozornost 
pracovníkům ze znevýhodněných skupin, 
jako jsou mladí lidé, pracovníci s nízkou 
kvalifikací a pracovníci se zdravotním 
postižením;

21. zdůrazňuje však, že flexikurita sama 
nemůže krizi vyřešit, a vyzývá Komisi, 
členské státy a sociální partnery, aby 
věnovali zvláštní pozornost pracovníkům 
ze znevýhodněných skupin, jako jsou ženy,
mladí lidé, starší pracovníci, pracovníci 
s nízkou kvalifikací a pracovníci se 
zdravotním postižením;

Or. pt

Pozměňovací návrh 297
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje nutnost investic do 
programů vzdělávání a odborné přípravy, 
které zajistí bezproblémový přechod pro 
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dotčené pracovníky a zabezpečí rovněž to, 
aby nemusel žádný z regionů trpět 
nepříznivými dopady v důsledku 
transformace výroby energie; žádá, aby 
byla zvláštní pozornost věnovaná tomu, 
aby měli při přechodu na obnovitelné 
zdroje energie muži a ženy rovněž slušná 
a vysoce kvalitní pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Konstantinos Pupakis

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že je nutné chránit a 
podporovat důstojné kvalitní 
zaměstnávání, které je oporou evropského 
sociálního modelu, a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zintenzivnily svou 
snahu o účinné řešení jevu chudých 
pracujících;

Or. el

Pozměňovací návrh 299
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je toho názoru, že vzhledem k novému 
tempu sociálních a ekonomických změn je 
třeba přezkoumat a posílit čtyři 
komponenty flexikurity a jejich 
vzájemnou rovnováhu, a to flexibilní 
a spolehlivé smluvní ujednání, aktivní 
politiku trhu práce, celoživotní vzdělávání 

22. konstatuje, že nárůst atypických forem 
zaměstnávání zaviněný nárůstem 
flexibility připravuje stále více 
zaměstnanců o sociální dávky, jelikož 
způsobilost pro sociální dávky závisí na 
postavení zaměstnance; je toho názoru, že 
vyšší flexibilita současně ohrožuje 
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a moderní systémy sociálního zabezpečení; finanční udržitelnost systémů sociálního 
zabezpečení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 300
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je toho názoru, že vzhledem k novému 
tempu sociálních a ekonomických změn je 
třeba přezkoumat a posílit čtyři 
komponenty flexikurity a jejich vzájemnou 
rovnováhu, a to flexibilní a spolehlivé 
smluvní ujednání, aktivní politiku trhu 
práce, celoživotní vzdělávání a moderní 
systémy sociálního zabezpečení;

22. je toho názoru, že vzhledem k novému 
tempu sociálních a ekonomických změn je 
třeba přezkoumat a posílit čtyři 
komponenty flexikurity a jejich vzájemnou 
rovnováhu, a to flexibilní a spolehlivé 
smluvní ujednání, aktivní politiku trhu 
práce, celoživotní vzdělávání a moderní 
systémy sociálního zabezpečení; považuje 
za zásadní, aby se posilovaly instituce trhu 
práce nezbytné pro tento proces, čímž se 
zajistí, že přechody mezi pracovními místy, 
profesemi, odvětvími a zaměstnaneckými 
stavy budou pro pracovníky výhodné;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je toho názoru, že vzhledem k novému 
tempu sociálních a ekonomických změn je 
třeba přezkoumat a posílit čtyři 
komponenty flexikurity a jejich vzájemnou 
rovnováhu, a to flexibilní a spolehlivé 
smluvní ujednání, aktivní politiku trhu 
práce, celoživotní vzdělávání a moderní 

22. je toho názoru, že vzhledem k novému 
tempu sociálních a ekonomických změn je 
třeba přezkoumat čtyři komponenty 
flexikurity a jejich vzájemnou rovnováhu, 
a to flexibilní a spolehlivé smluvní 
ujednání, aktivní politiku trhu práce, 
celoživotní vzdělávání a moderní systémy 
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systémy sociálního zabezpečení; sociálního zabezpečení, s cílem zajistit, aby 
byla dodržována zásada stejné odměny za 
rovnocennou práci na stejném místě;
domnívá se, že při tomto přezkumu by 
klíčovou roli měli sehrát sociální partneři, 
a to v rámci sociálního dialogu;

Or. de

Pozměňovací návrh 302
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je toho názoru, že vzhledem k novému 
tempu sociálních a ekonomických změn je 
třeba přezkoumat a posílit čtyři 
komponenty flexikurity a jejich vzájemnou 
rovnováhu, a to flexibilní a spolehlivé 
smluvní ujednání, aktivní politiku trhu 
práce, celoživotní vzdělávání a moderní 
systémy sociálního zabezpečení;

22. domnívá se, že společnosti nemohou 
vinou hospodářské a finanční krize na 
trhu práce nalézt takovou smluvní 
dohodu, která by jim nejlépe umožnila 
reagovat na nepředvídatelnou 
proměnlivost tržní poptávky, kontrolovat 
náklady a zajistit pracovníkům jistotu; je 
toho názoru, že vzhledem k novému tempu 
sociálních a ekonomických změn je třeba 
přezkoumat a posílit čtyři komponenty 
flexikurity a jejich vzájemnou rovnováhu, 
a to flexibilní a spolehlivé smluvní 
ujednání, aktivní politiku trhu práce, 
celoživotní vzdělávání a moderní systémy 
sociálního zabezpečení;

Or. it

Pozměňovací návrh 303
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je toho názoru, že vzhledem k novému 22. je toho názoru, že vzhledem k novému 
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tempu sociálních a ekonomických změn je 
třeba přezkoumat a posílit čtyři 
komponenty flexikurity a jejich vzájemnou 
rovnováhu, a to flexibilní a spolehlivé 
smluvní ujednání, aktivní politiku trhu 
práce, celoživotní vzdělávání a moderní 
systémy sociálního zabezpečení;

tempu sociálních a ekonomických změn je 
třeba přezkoumat a posílit čtyři 
komponenty flexikurity a jejich vzájemnou 
rovnováhu, a to flexibilní a spolehlivé 
smluvní ujednání, aktivní politiku trhu 
práce, celoživotní vzdělávání a moderní 
systémy sociálního zabezpečení, a zajistit, 
aby se posílila složka flexikurity týkající se 
jistoty na základě dohod se sociálními 
partnery, které zajistí, aby vznikala slušná 
pracovní místa, adekvátní sociální 
ochrana a moderní trhy práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je toho názoru, že vzhledem k novému 
tempu sociálních a ekonomických změn je 
třeba přezkoumat a posílit čtyři
komponenty flexikurity a jejich 
vzájemnou rovnováhu, a to flexibilní 
a spolehlivé smluvní ujednání, aktivní 
politiku trhu práce, celoživotní vzdělávání
a moderní systémy sociálního zabezpečení;

22. je toho názoru, že je třeba čtyři pilíře
flexikurity, a to flexibilní a spolehlivé 
smluvní ujednání, aktivní politiku trhu 
práce, celoživotní vzdělávání a moderní 
systémy sociálního zabezpečení řešit 
zároveň, aby se zajistila dlouhodobá 
zaměstnatelnost osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
rozvinuly práci na dálku, tedy veškeré 
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formy práce na dálku a veškeré možnosti 
organizace a/nebo výkonu práce mimo 
klasický časový a prostorový formát, 
s využitím telekomunikačních prostředků 
a internetu, v rámci poskytování služeb 
nebo pracovního vztahu; současně by 
uvítal, aby zaměstnavatelé přesunuli co 
nejvíce druhotných úkolů na mladé 
zaměstnance;

Or. fr

Pozměňovací návrh 306
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. připomíná, že řada evropských 
sociálních partnerů, navzdory tomu, že 
význam flexikurity pro zaměstnance i 
zaměstnavatele byl uznán, rozhodně 
odmítá praktická opatření, která by měla 
být přijata k zajištění rovnováhy mezi 
flexikuritou a zabezpečením; zdůrazňuje, 
že je nutné navázat v této otázce rozsáhlý 
sociální dialog;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. upozorňuje na to, že v členských 
státech panují odlišné systémy vztahů 
v oblasti průmyslu, přičemž odvětvové 
kolektivní smlouvy zpravidla zakotvují jen 
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minimální požadavky, jejichž kvalitu lze 
v rámci kolektivního vyjednávání na 
úrovni jednotlivých společností zlepšit, 
přičemž tyto minimální požadavky mají 
zásadní význam pro ochranu pracovníků 
před vykořisťováním; vyzývá Komisi, aby 
uvážila, zda decentralizace kolektivního 
vyjednávání na trzích práce, kde jsou 
vysokou měrou zastoupeny malé a střední 
podniky a pracovníci často nejsou na 
úrovni společností náležitě zastoupeny, 
nemusí být proveditelná a mohlo by dojít 
ke zhoršení pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 22b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. požaduje, aby byl všem aktérům na 
trhu práce usnadněn přístup 
k informacím o tomto trhu, dále posílení 
spolupráce a podporu budování 
informačních systémů a lepší šíření 
informací o trhu práce, zejména 
prostřednictvím celoživotní asistence a 
poskytováním konzultací ohledně 
profesních a vzdělávacích možností 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Vilija Blinkevičiūtė

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

22a. zdůrazňuje, že pro úspěšné provádění 
flexikurity je nutné na úrovni EU i 
jednotlivých států věnovat pozornost 
určitým předpokladům, jako je kvalitní 
makroekonomická politika, příznivé 
podnikatelské prostředí, zajištění potřebné 
finanční báze pro poskytování veřejných 
služeb a politiky trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 22a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
v době krize zvážily možné výhody 
decentralizovaného kolektivního 
vyjednávání pro přizpůsobení strategií
zaměstnávání specifickým pracovním 
místům a obvyklým problémům 
společností a oblastí, kde sídlí;

Or. it

Pozměňovací návrh 311
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že v zájmu toho, aby 
Evropa překonala hospodářskou krizi, aby
byla konkurenceschopnější 
a konvergentnější, dosáhla vyššího stupně 

23. zdůrazňuje, že v zájmu toho, aby 
Evropa překonala hospodářskou krizi, a 
zlepšení na trhu práce i ve snaze 
o sociální začlenění, musí lépe využívat 
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růstu a aby z dlouhodobé perspektivy 
zajistila svoje systémy sociálního 
zabezpečení, musí naplno využívat svůj 
potenciál pracovních sil;

svůj potenciál a reagovat na potřeby 
pracovníků, aby trh práce vytvářel takové 
pracovní podmínky, které každému 
umožní zůstat aktivní po celý svůj život;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že v zájmu toho, aby 
Evropa překonala hospodářskou krizi, aby 
byla konkurenceschopnější a 
konvergentnější, dosáhla vyššího stupně 
růstu a aby z dlouhodobé perspektivy 
zajistila svoje systémy sociálního 
zabezpečení, musí naplno využívat svůj 
potenciál pracovních sil;

23. zdůrazňuje, že v zájmu toho, aby 
Evropa překonala hospodářskou krizi, aby 
byla konkurenceschopnější a 
konvergentnější, dosáhla vyššího stupně 
růstu a aby z dlouhodobé perspektivy 
zajistila svoje systémy sociálního 
zabezpečení, musí naplno využívat svůj 
potenciál pracovních sil, rozšířit škálu 
povolání a zdokonalit odborné kvalifikace, 
dovednosti a kompetence, co se týče 
nabídky na trhu práce;

Or. lt

Pozměňovací návrh 313
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že v zájmu toho, aby 
Evropa překonala hospodářskou krizi, aby 
byla konkurenceschopnější a 
konvergentnější, dosáhla vyššího stupně 
růstu a aby z dlouhodobé perspektivy 
zajistila svoje systémy sociálního 
zabezpečení, musí naplno využívat svůj 

23. zdůrazňuje, že v zájmu toho, aby 
Evropa překonala hospodářskou krizi, aby 
byla konkurenceschopnější a 
konvergentnější, dosáhla vyššího stupně 
růstu a aby z dlouhodobé perspektivy 
zajistila svoje systémy sociálního 
zabezpečení, musí podporovat vysoce 
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potenciál pracovních sil; kvalitní veřejné služby, naplno využívat 
svůj potenciál pracovních sil, poskytnout 
záruku práv pracujících a podporovat 
kolektivní vyjednávání a veřejné a 
všeobecné sociální zabezpečení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 314
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že v zájmu toho, aby 
Evropa překonala hospodářskou krizi, aby 
byla konkurenceschopnější 
a konvergentnější, dosáhla vyššího stupně 
růstu a aby z dlouhodobé perspektivy 
zajistila svoje systémy sociálního 
zabezpečení, musí naplno využívat svůj 
potenciál pracovních sil;

23. zdůrazňuje, že v zájmu toho, aby 
Evropa překonala hospodářskou krizi, aby 
byla konkurenceschopnější 
a konvergentnější, dosáhla vyššího stupně 
růstu a zaměstnanosti a aby z dlouhodobé 
perspektivy zajistila svoje systémy 
sociálního zabezpečení, musí naplno 
využívat svůj potenciál pracovních sil a 
investovat do něj;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že v zájmu toho, aby 
Evropa překonala hospodářskou krizi, aby 
byla konkurenceschopnější 
a konvergentnější, dosáhla vyššího stupně 
růstu a aby z dlouhodobé perspektivy 
zajistila svoje systémy sociálního 
zabezpečení, musí naplno využívat svůj 
potenciál pracovních sil;

23. zdůrazňuje, že v zájmu toho, aby 
Evropa překonala hospodářskou krizi, aby 
byla konkurenceschopnější 
a konvergentnější, dosáhla vyššího stupně 
růstu a aby z dlouhodobé perspektivy 
zajistila svoje systémy sociálního 
zabezpečení, musí naplno využívat svůj 
potenciál pracovních sil ve všech věkových 
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skupinách;

Or. de

Pozměňovací návrh 316
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. domnívá se, že pracovněprávní 
úprava vy se měla vztahovat na všechny 
pracovníky, zejména na ty, kdo pracují 
atypicky, na dobu určitou, jsou 
ekonomicky závislí či pracují na volné 
noze, přičemž právo jednotlivce na 
odbornou přípravu a celoživotní 
vzdělávání by mělo být dostupné pro 
všechny pracující bez ohledu na to, na 
základě jaké smlouvy pracují;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje v tomto kontextu význam 
snižování segmentace a lepšího 
začleňování na trh práce s cílem zvýšit 
příležitosti znevýhodněných skupin 
vstoupit na trh práce a dosahovat na něm 
pokroků;

24. zdůrazňuje v tomto kontextu význam 
snižování segmentace a lepšího 
začleňování na trh práce – prostřednictvím 
zaměřeného přístupu –s cílem zvýšit 
příležitosti ohrožených skupin (například 
nedostatečně kvalifikovaných, dlouhodobě 
nezaměstnaných, mladých a starších lidí, 
a také osob z menšinového či 
přistěhovaleckého prostředí a dále osob 
s tělesným nebo psychosociálním 
postižením) vstoupit na trh práce 
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a dosahovat na něm pokroků;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje v tomto kontextu význam
snižování segmentace a lepšího
začleňování na trh práce s cílem zvýšit 
příležitosti znevýhodněných skupin 
vstoupit na trh práce a dosahovat na něm 
pokroků;

24. zdůrazňuje v tomto kontextu, že
snižování segmentace trhu práce musí být 
dosaženo prostřednictvím poskytnutí 
přiměřené jistoty pracovníkům ve všech 
typech pracovních vztahů, zejména pak 
ohroženým skupinám, přičemž se zlepší
začleňování na trh práce s cílem zvýšit 
příležitosti znevýhodněných skupin 
vstoupit na trh práce a dosahovat na něm 
pokroků;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje v tomto kontextu význam 
snižování segmentace a lepšího 
začleňování na trh práce s cílem zvýšit 
příležitosti znevýhodněných skupin 
vstoupit na trh práce a dosahovat na něm 
pokroků;

24. zdůrazňuje v tomto kontextu význam 
snižování segmentace a lepšího 
začleňování na trh práce s cílem zvýšit 
příležitosti všech pracovníků, obzvláště
těch nejzranitelnějších skupin vstoupit na 
trh práce a dosahovat na něm pokroků;

Or. it
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Pozměňovací návrh 320
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje v tomto kontextu význam 
snižování segmentace a lepšího 
začleňování na trh práce s cílem zvýšit 
příležitosti znevýhodněných skupin 
vstoupit na trh práce a dosahovat na něm 
pokroků;

24. zdůrazňuje v tomto kontextu význam 
snižování segmentace a lepšího 
začleňování na trh práce s cílem zvýšit 
příležitosti znevýhodněných a zranitelných 
skupin vstoupit na trh práce a dosahovat na 
něm pokroků;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. domnívá se, že nárůst nejistých 
pracovních míst ještě zhoršily nové 
metody řízení, a že je nutné zvýšit kvalitu 
smluv, aby nedocházelo k další 
segmentaci trhu práce; zdůrazňuje, že již 
nyní panuje vysoká flexibilita, a že je 
třeba zvýšit jistotu spojenou s příliš 
flexibilními pracovními místy; je pevně 
přesvědčen, že pro všechny pracovníky, 
bez ohledu na to, na základě jaké smlouvy 
pracují, by mělo být zakotveno jádro 
pracovních práv, včetně práva na 
organizaci, na vyjednávání o kolektivních 
smlouvách a práva na protestní akce;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Elisabeth Schroedter
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Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje význam prosazování práv 
osob se zdravotním postižením při 
zavádění Agendy, stejně jako ve všech 
aspektech evropské strategie 2020;

25. zdůrazňuje význam prosazování práv 
osob se zdravotním postižením při 
zavádění Agendy, stejně jako ve všech 
aspektech evropské strategie 2020; vyzývá 
Komisi, aby přijala odpovídající opatření 
na podporu rozvoje a přístupu 
k univerzálnímu zboží a službám, jak 
stanoví článek 29 Úmluvy Organizace 
spojených národů o právech osob se 
zdravotním postižením, včetně výměny 
osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje význam prosazování práv 
osob se zdravotním postižením při 
zavádění Agendy, stejně jako ve všech 
aspektech evropské strategie 2020;

25. zdůrazňuje význam prosazování práv 
osob s tělesným a psychosociálním
postižením při zavádění Agendy, stejně 
jako ve všech aspektech evropské strategie 
2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. požaduje zvláštní ochranu a 
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přizpůsobení pracovních míst pro těhotné 
ženy a pracovníky, kteří utrpěli pracovní 
úraz či trpí nemocí z povolání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 325
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. poukazuje na to, že proti 
diskriminaci hovoří kromě lidskoprávního 
aspektu i ekonomické argumenty; vyzývá 
členské státy, aby přijaly veškeré potřebné 
kroky k urychlenému nalezení shody a 
přijetí návrhu směrnice Rady o provádění 
zásady rovného zacházení s lidmi bez 
ohledu na jejich vyznání, zdravotní 
postižení, věk či sexuální orientaci; vyzývá 
Komisi, aby nadále podporovala 
překonání technických překážek v Radě, 
aby takové dohody bylo dosaženo 
v podobě silné protidiskriminační politiky 
EU, která bude oporou strategie 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje význam boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí jako 
prioritního problému; vyzývá Komisi a 
členské státy a pokračovaly v úsilí 
o podporu začleňování mládeže na trh 

26. zdůrazňuje význam boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí jako 
prioritního problému; vyzývá Komisi a 
členské státy a pokračovaly v úsilí 
o podporu začleňování mládeže na trh 
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práce včetně poskytování pobídek mladým 
lidem a zaměstnavatelům; zdůrazňuje 
v tomto kontextu zásadní význam 
usnadnění přechodu ze školy do práce a 
předvídání potřebných schopností, jejich 
rozvíjení a přizpůsobování;

práce včetně poskytování pobídek mladým 
lidem a zaměstnavatelům; zdůrazňuje 
v tomto kontextu zásadní význam 
usnadnění přechodu ze školy do práce a 
předvídání potřebných schopností, jejich 
rozvíjení a přizpůsobování; zdůrazňuje 
význam vzájemného uznávání školního, 
odborného a vyššího vzdělávání v rámci 
EU a stejně tak i kvalifikací získaných 
dalším vzděláváním a neformálním 
vzděláváním; zdůrazňuje, že je nutné tuto 
iniciativu úzce koordinovat s iniciativou 
Mládež v pohybu; 

Or. de

Pozměňovací návrh 327
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje význam boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí jako 
prioritního problému; vyzývá Komisi a 
členské státy a pokračovaly v úsilí 
o podporu začleňování mládeže na trh 
práce včetně poskytování pobídek mladým 
lidem a zaměstnavatelům; zdůrazňuje 
v tomto kontextu zásadní význam 
usnadnění přechodu ze školy do práce a 
předvídání potřebných schopností, jejich 
rozvíjení a přizpůsobování;

26. zdůrazňuje význam boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí jako 
prioritního problému; vyzývá Komisi a 
členské státy a pokračovaly v úsilí o 
podporu začleňování mládeže na trh práce 
včetně poskytování pobídek mladým lidem 
a zaměstnavatelům; zdůrazňuje v tomto 
kontextu zásadní význam usnadnění 
přechodu ze školy do práce a poskytování 
příležitostí k získávání reálných 
dovedností a jejich zvýšení vždy, když to 
bude nutné, v souladu s neustále se 
měnícími požadavky trhu práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 328
Philippe Boulland
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje význam boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí jako 
prioritního problému; vyzývá Komisi a 
členské státy a pokračovaly v úsilí 
o podporu začleňování mládeže na trh 
práce včetně poskytování pobídek mladým 
lidem a zaměstnavatelům; zdůrazňuje 
v tomto kontextu zásadní význam 
usnadnění přechodu ze školy do práce a 
předvídání potřebných schopností, jejich 
rozvíjení a přizpůsobování;

26. zdůrazňuje význam boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí jako 
prioritního problému; vyzývá Komisi a 
členské státy a pokračovaly v úsilí 
o podporu začleňování mládeže na trh 
práce včetně poskytování pobídek mladým 
lidem a zaměstnavatelům a rozvoje praxí a 
stáží; zdůrazňuje v tomto kontextu zásadní 
význam usnadnění přechodu ze školy do 
práce a předvídání potřebných schopností, 
jejich rozvíjení a přizpůsobování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 329
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje význam boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí jako 
prioritního problému; vyzývá Komisi a 
členské státy a pokračovaly v úsilí 
o podporu začleňování mládeže na trh 
práce včetně poskytování pobídek mladým 
lidem a zaměstnavatelům; zdůrazňuje 
v tomto kontextu zásadní význam 
usnadnění přechodu ze školy do práce a 
předvídání potřebných schopností, jejich 
rozvíjení a přizpůsobování;

26. zdůrazňuje význam boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí jako 
prioritního problému; vyzývá Komisi a 
členské státy a pokračovaly v úsilí 
o podporu začleňování mládeže na trh 
práce včetně poskytování pobídek mladým 
lidem a zaměstnavatelům a informací 
o vhodné odborné přípravě; zdůrazňuje 
v tomto kontextu zásadní význam 
usnadnění přechodu ze školy do práce a 
předvídání potřebných schopností, jejich 
rozvíjení a přizpůsobování, 
individualizovaného vedení a sledování;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 330
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje význam boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí jako 
prioritního problému; vyzývá Komisi a 
členské státy a pokračovaly v úsilí 
o podporu začleňování mládeže na trh 
práce včetně poskytování pobídek mladým 
lidem a zaměstnavatelům; zdůrazňuje 
v tomto kontextu zásadní význam 
usnadnění přechodu ze školy do práce a 
předvídání potřebných schopností, jejich 
rozvíjení a přizpůsobování;

26. zdůrazňuje význam boje proti 
nezaměstnanosti mladých lidí jako 
prioritního problému; vyzývá Komisi a 
členské státy a pokračovaly v úsilí 
o podporu začleňování mládeže na trh 
práce se zárukami a právy v plném 
rozsahu, včetně poskytování pobídek 
mladým lidem a zaměstnavatelům; 
zdůrazňuje v tomto kontextu zásadní 
význam usnadnění přechodu ze školy do 
práce a předvídání potřebných schopností, 
jejich rozvíjení a přizpůsobování;

Or. es

Pozměňovací návrh 331
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že jednotná smlouva na 
dobu neurčitou, již navrhuje Komise, není 
ničím novým a v minulosti již byla 
v různých podobách s malým či žádným 
úspěchem, a dokonce i negativním 
dopadem, zavedena v řadě členských 
států; odmítá myšlenku otevření cesty pro 
diskriminační pracovní podmínky na 
základě věku či sociální situace a 
požaduje, aby byly dodržovány právní 
předpisy bránící diskriminaci a zásada 
rovných práv pro všechny pracující a 
stejné sociální a právní ochrany; domnívá 
se, že snížení segmentace prostřednictvím 
omezení pracovní ochrany a práv 
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v žádném případě není v zájmu 
pracujících a nepomůže k vytvoření 
prostředí s důstojnými podmínkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že nárůst platů v řadě 
členských států neodpovídá vzestupu 
produktivity, přičemž je mimořádně 
znepokojen stoupajícím počtem chudých 
pracujících, kteří si sice vydělávají, přesto 
se nacházejí pod hranicí chudoby, a 
domnívá se, že k odstranění tohoto stavu 
je nutné přijmout rozhodná opatření;

Or. it

Pozměňovací návrh 333
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vítá myšlenku Komise, že by měl být 
plně využit potenciál produktivní 
populace, zejména s ohledem na 
demografické výzvy, s nimiž se Evropa 
potýká, a stárnoucí populaci; v této 
souvislosti vyzývá Komisi, aby programy 
celoživotního a odborného vzdělávání 
doplnila dalšími nástroji a vytvořila tak 
pobídky, aby společnosti pracovníky 
zaměstnávaly až do okamžiku, kdy 
skutečně dosáhnou věku odchodu do 
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důchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že je nutné vytvořit 
vhodné podmínky pro to, aby starší 
pracovníci mohli na trhu práce zůstat déle 
a upevnila se mezigenerační solidarita a 
spolupráce v kontextu zaměstnanosti a 
provádění iniciativ podporujících delší 
profesní život, například sdílení 
pracovních míst či postupný odchod do 
důchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že je nutné zvýšit podíl 
starších pracovníků v rámci pracovní síly 
a upevnit mezigenerační solidaritu a 
spolupráci v kontextu zaměstnanosti a 
provádění iniciativ podporujících delší 
profesní život, například sdílení 
pracovních míst, opětovné zhodnocení 
dovedností a profesní dráhy, dobrovolná 
práce či postupný odchod do důchodu, a 
to včetně pracujících na volné noze;

Or. en
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Pozměňovací návrh 336
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že politiky prosazování 
rovnosti žen a mužů a sladění pracovního, 
rodinného a soukromého života mohou 
přispět ke zvýšení účasti žen a mužů na 
trhu práce;

27. zdůrazňuje, že politiky prosazování 
rovnosti žen a mužů a sladění pracovního, 
rodinného a soukromého života mohou 
přispět ke zvýšení účasti žen a mužů na 
trhu práce; je toho názoru, že je třeba 
pracovat na posílení zájmu dívek 
o profese MINT (v oblasti matematiky, 
informatiky, přírodních věd a techniky) a 
oblasti, které mají zásadní význam pro 
jejich profesní rozvoj, zejména v mladém 
věku, a náležitě je podporovat; 

Or. de

Pozměňovací návrh 337
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že politiky prosazování 
rovnosti žen a mužů a sladění pracovního, 
rodinného a soukromého života mohou 
přispět ke zvýšení účasti žen a mužů na 
trhu práce;

27. zdůrazňuje, že politiky prosazování 
rovnosti žen a mužů a sladění pracovního, 
rodinného a soukromého života mohou 
přispět ke zvýšení účasti žen a mužů na 
trhu práce; vyzývá členské státy, aby 
přijaly cílená opatření ke zvýšení počtu 
žen na vyšších řídicích pozicích;

Or. de

Pozměňovací návrh 338
Elisabeth Schroedter
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Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že politiky prosazování 
rovnosti žen a mužů a sladění pracovního, 
rodinného a soukromého života mohou
přispět ke zvýšení účasti žen a mužů na 
trhu práce;

27. zdůrazňuje, že lepší a silnější politiky 
prosazování rovnosti žen a mužů a sladění 
pracovního, rodinného a soukromého 
života by měly přispět ke zvýšení účasti 
žen a mužů na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že politiky prosazování 
rovnosti žen a mužů a sladění pracovního, 
rodinného a soukromého života mohou 
přispět ke zvýšení účasti žen a mužů na 
trhu práce;

27. zdůrazňuje, že politiky prosazování 
rovnosti žen a mužů a sladění pracovního, 
rodinného a soukromého života mohou 
přispět ke zvýšení účasti aktivních 
obyvatel na trhu práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 340
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
zvýšení právní jistoty podniků, například 
odstraněním zákonných omezení v oblasti 
sociálních sporů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 341
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje, že antidiskriminační 
právní předpisy EU sice podstatně zlepšily 
ochranu v celé EU, přesto v oblasti 
zaměstnání dosud nebylo dosaženo 
rovnosti; domnívá se, že je třeba více 
pracovat na odstranění diskriminace žen, 
mladých lidí, starších pracovníků, osob se 
zdravotním postižením, příslušníků 
menšin a státních příslušníků třetích 
zemí, i vícenásobné diskriminace 
v souvislosti s přístupem k zaměstnanosti, 
platovými rozdíly, kariérním postupem, 
odbornou přípravou a pracovními 
podmínkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici EU č. 2000/78 a stanovila 
povinnost vytvářet plány rovných 
příležitostí a nediskriminace, rovnosti a 
opatření v oblasti rovnosti na úrovni 
odvětví a jednotlivých společností s cílem 
odstranit diskriminaci v přístupu 
k zaměstnání, platových rozdílech, 
kariérním postupu, odborné přípravě, 
povýšení či pracovních podmínkách;
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Or. en

Pozměňovací návrh 343
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 27 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27c. vyzývá členské státy, aby 
modernizovaly své služby pro 
nezaměstnané, nabízely škálu podpůrných 
a rekvalifikačních programů, navázaly 
užší vztahy s místními zaměstnavateli a 
poskytovaly informace o přístupu 
k podnikatelským příležitostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. domnívá se, že větší zapojení žen na 
trhu práce by mělo být posíleno 
prostřednictvím cílených politik 
sociálního zabezpečení zaměřených na 
péči o děti a podporu rodin tak, aby byly 
zajištěny skutečně rovné příležitosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 345
Regina Bastos

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
urychlily rozvoj sociální ekonomiky, která 
je zdrojem 10 % pracovních míst v EU a 
pro hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost EU hraje klíčovou roli;

Or. pt

Pozměňovací návrh 346
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že sledování cíle plné 
zaměstnanosti je třeba doplnit 
intenzivnějším úsilím o zlepšení kvality 
pracovních míst, pracovních a životních 
podmínek všech zaměstnanců;

28. domnívá se, že sledování cíle plné 
zaměstnanosti je třeba doplnit 
intenzivnějším úsilím o zlepšení kvality 
pracovních míst, pracovních a životních 
podmínek všech zaměstnanců a zajištění 
toho, aby všechny členské státy stanovily 
minimální měsíční mzdu vyšší, než je 
hranice chudoby, a poskytovaly sociální 
zabezpečení a penze na vysoké úrovni;

Or. lt

Pozměňovací návrh 347
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že sledování cíle plné 
zaměstnanosti je třeba doplnit 
intenzivnějším úsilím o zlepšení kvality 
pracovních míst, pracovních a životních 
podmínek všech zaměstnanců;

28. domnívá se, že sledování cíle plné 
zaměstnanosti je třeba doplnit 
intenzivnějším úsilím o zlepšení kvality 
pracovních míst, pracovních a životních 
podmínek všech zaměstnanců a zajištění 
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zdraví a bezpečnosti na pracovišti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 348
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že sledování cíle plné 
zaměstnanosti je třeba doplnit 
intenzivnějším úsilím o zlepšení kvality 
pracovních míst, pracovních a životních 
podmínek všech zaměstnanců;

28. domnívá se, že sledování cíle plné 
zaměstnanosti je třeba doplnit 
intenzivnějším úsilím o zlepšení kvality 
pracovních míst, pracovních a životních 
podmínek a platu všech zaměstnanců, 
zejména s ohledem na přetrvávající 
platové rozdíly;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Roger Helmer

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. domnívá se, že sledování cíle plné
zaměstnanosti je třeba doplnit 
intenzivnějším úsilím o zlepšení kvality 
pracovních míst, pracovních a životních 
podmínek všech zaměstnanců;

28. domnívá se, že sledování cíle vysoké 
míry zaměstnanosti je třeba doplnit 
intenzivnějším úsilím o zlepšení kvality 
pracovních míst, pracovních a životních 
podmínek všech zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Mara Bizzotto
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Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že kvalitu pracovních míst 
je třeba prosazovat jako vícerozměrný 
koncept, který zahrnuje pracovní vztahy i 
samotnou práci; vyzývá Komisi, aby 
zvýšila úsilí o přezkoumání definice EU a 
společných ukazatelů kvality pracovních 
míst a zlepšila tak jejich funkčnost při 
hodnocení a srovnávání politik členských 
států;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 351
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že kvalitu pracovních míst 
je třeba prosazovat jako vícerozměrný 
koncept, který zahrnuje pracovní vztahy 
i samotnou práci; vyzývá Komisi, aby 
zvýšila úsilí o přezkoumání definice EU 
a společných ukazatelů kvality pracovních 
míst a zlepšila tak jejich funkčnost při 
hodnocení a srovnávání politik členských 
států;

29. domnívá se, že kvalitu pracovních míst 
je třeba prosazovat jako vícerozměrný 
koncept, který zahrnuje pracovní vztahy 
i samotnou práci; vyzývá Komisi, aby 
uznala, že správa hospodářských 
záležitostí nebude fungovat bez správy 
v oblasti sociální a oblasti zaměstnanosti; 
vyzývá všechny aktéry na úrovni EU, aby 
spolupracovali při vytváření společného 
evropského přístupu k důstojné práci a 
vytváření pracovních míst prostřednictvím 
zajištění záchranné sítě minimálních 
standardů, přiměřené ochrany zdraví a 
bezpečnosti a řádně provedených 
pracovněprávních předpisů; vyzývá 
Komisi, aby zvýšila úsilí o přezkoumání 
definice EU a společných ukazatelů kvality 
pracovních míst a zlepšila tak jejich 
funkčnost při hodnocení a srovnávání 
politik členských států; domnívá se, že 
sociální dialog má důležitou úlohu pro 
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ochranu důstojné práce a kvalitního 
zaměstnávání, a proto vyzývá, aby se na 
tomto přezkumu podílely klíčové subjekty 
vztahů v oblasti průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. domnívá se, že kvalitu pracovních míst 
je třeba prosazovat jako vícerozměrný 
koncept, který zahrnuje pracovní vztahy i 
samotnou práci; vyzývá Komisi, aby 
zvýšila úsilí o přezkoumání definice EU a 
společných ukazatelů kvality pracovních 
míst a zlepšila tak jejich funkčnost při 
hodnocení a srovnávání politik členských 
států;

29. domnívá se, že kvalitu pracovních míst 
je třeba prosazovat jako vícerozměrný 
koncept, který zahrnuje pracovní vztahy i 
samotnou práci; vyzývá Komisi, aby 
zvýšila úsilí o přezkoumání definice EU a 
společných ukazatelů kvality pracovních 
míst a zlepšila tak jejich funkčnost při 
hodnocení a srovnávání politik členských 
států; zdůrazňuje, že kvalitní zaměstnanost 
předpokládá trvalé zaměstnání 
s důstojnou mzdou a odpovídající sociální 
ochranou;

Or. pt

Pozměňovací návrh 353
Iliana Malinova Iotova

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. domnívá se, že dostupnost pracoviště, 
zejména ve vztahu k vybudovaným 
environmentálním a informačním 
technologiím, je významnou pracovní 
podmínkou, která je důležitá pro 
odbornou integraci osob se zdravotním
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postižením;

Or. bg

Pozměňovací návrh 354
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vítá návrh Komise na přezkum 
právní úpravy v oblasti zdraví a 
bezpečnosti a upozorňuje, že nejisté 
pracovní prostředí, neustálá změna 
zaměstnání a vyšší stres mají negativní 
dopad na fyzické i duševní zdraví 
pracovníků; vyzývá Komisi, aby se 
zabývala tím, že nejsou uznána pracovní 
rizika a nemoci z povolání; 

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. zdůrazňuje význam integrace snah 
zainteresovaných stran pro zlepšení 
kvality pracovních míst a použití 
vhodných politických nástrojů včetně 
právních předpisů, koordinace politik, 
výměny osvědčených metod a 
samostatných dohod sociálních partnerů;

30. domnívá se, že jádrem kvality 
zaměstnání, a tedy i pojetí kvalitního 
pracovního místa, by měla být náležitá 
sociální ochrana a rozsáhlý dialog mezi 
sociálními partnery, tedy pracovníky a 
zaměstnavateli;

Or. it
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Pozměňovací návrh 356
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. zdůrazňuje význam integrace snah 
zainteresovaných stran pro zlepšení kvality
pracovních míst a použití vhodných 
politických nástrojů včetně právních 
předpisů, koordinace politik, výměny 
osvědčených metod a samostatných dohod 
sociálních partnerů;

30. zdůrazňuje význam integrace snah 
zainteresovaných stran pro zlepšení kvality 
pracovních míst a použití vhodných 
politických nástrojů včetně právních 
předpisů, koordinace politik, posílení 
výměny osvědčených metod a 
samostatných dohod sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. je toho názoru, že vysoký počet a 
rostoucí podíl nemocí z povolání, zejména 
nárůst svalově kosterních poruch, má 
výrazný dopad na kvalitu pracovních míst, 
proto, má-li být stárnoucí populace 
udržitelná, je třeba věnovat větší 
pozornost snížení počtu těchto případů;

Or. hu

Pozměňovací návrh 358
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že adekvátní sociální 31. domnívá se, že adekvátní sociální 
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ochrana by měla patřit ke klíčovým 
aspektům kvality zaměstnanosti a tím 
i koncepce kvality pracovních míst;

ochrana by měla patřit ke klíčovým 
aspektům kvality zaměstnanosti a tím 
i koncepce kvality pracovních míst;
zdůrazňuje, že ve všech smluvních 
formách musí být zaručena práva 
pracovníků a jejich sociální ochrana;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že adekvátní sociální 
ochrana by měla patřit ke klíčovým 
aspektům kvality zaměstnanosti a tím 
i koncepce kvality pracovních míst;

31. domnívá se, že adekvátní sociální 
ochrana by měla patřit ke klíčovým 
aspektům kvality zaměstnanosti a tím 
i koncepce kvality pracovních míst;
domnívá se, že sociální ochrana 
předcházející chudobě by měla patřit ke 
klíčovým aspektům kvality zaměstnanosti 
a tím i koncepce kvality pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že adekvátní sociální 
ochrana by měla patřit ke klíčovým 
aspektům kvality zaměstnanosti a tím 
i koncepce kvality pracovních míst;

31. domnívá se, že adekvátní sociální 
ochrana by měla patřit ke klíčovým 
aspektům kvality zaměstnanosti a tím 
i koncepce kvality pracovních míst;
zdůrazňuje, že je nutné vymýtit fenomén 
chudých pracujících;

Or. en
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Pozměňovací návrh 361
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Komisi, aby dokončila 
předlegislativní činnost a předložila 
legislativní návrhy uvedené v Agendě, 
přičemž bude zcela respektovat výsledky 
svého posouzení ekonomického 
a sociálního vlivu a nezávislost sociálních 
partnerů; vítá plány Komise přezkoumat 
efektivitu právních předpisů týkajících se 
kvality pracovních míst a pracovních 
podmínek v souvislosti s vývojem;

32. vyzývá Komisi, aby usilovala 
o ambicióznější Agendu pro nové 
dovednosti a pracovní místa zaměřenou 
na oblasti se skutečným pracovním 
potenciálem, jako je zelená udržitelná 
ekonomika, a rovněž na klíčové problémy 
pracovního práva; vyjadřuje politování 
nad tím, že v současnosti schází iniciativa 
a akce v oblasti výzev spojených se 
zelenou udržitelnou ekonomikou; 
zdůrazňuje, že EU přijde o své vedoucí 
postavení při využívání potenciálu 
pracovních míst v souvislosti s novou 
udržitelnou ekonomikou ve vztahu k nově 
vznikajícím ekonomikám a Spojeným 
státům, pokud se nebude problematikou 
zdokonalování dovedností, inovací, 
investic do udržitelného hospodářství a 
vysoce kvalitních systémů sociálního 
zabezpečení podporujících důstojnou 
práci zabývat; vyzývá Komisi, aby
dokončila předlegislativní činnost 
a předložila legislativní návrhy uvedené 
v Agendě, přičemž bude zcela respektovat 
výsledky svého posouzení ekonomického 
a sociálního vlivu a nezávislost sociálních 
partnerů; vítá plány Komise přezkoumat 
efektivitu právních předpisů týkajících se 
kvality pracovních míst a pracovních 
podmínek v souvislosti s vývojem;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Antigoni Papadopoulou
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Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje, že cíle stanovené 
v oblasti zaměstnanosti a strategie k jejich 
dosažení by měly být monitorovány a 
koordinovány ve spojitosti s cíli 
v ostatních důležitých oblastech, jako je 
sektor veřejných financí a příslušné 
politiky pro inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. domnívá se, že pracovníci ve všech 
členských státech musí být zákonem 
chráněni před nadměrnou pracovní 
dobou, která zhoršuje kvalitu soukromého 
a rodinného života a ohrožuje zdraví a 
bezpečnost; vyzývá Komisi, aby přijala 
potřebná opatření na podporu rodin a 
podnícení rodinné solidarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 32 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32b. vyzývá Evropskou komisi, aby 
v kontextu Agendy pro nové dovednosti a 
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pracovní místa vytvořila evropské 
odvětvové rady pro dovednosti jakožto 
prostředek na podporu evropského 
sociálního dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Rovana Plumb

Návrh usnesení
Bod 32 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32c. poukazuje na to, že podpora silných 
sociálních partnerů, sociálního dialogu a 
kolektivního vyjednávání je v úsilí 
o zmírnění sociálních a hospodářských 
rozdílů a odstranění diskriminace na 
základě pohlaví v Evropské unii jasnou 
volbou;

Or. en


