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Pozměňovací návrh 1
Riikka Manner, Marian Harkin

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
18. dubna 2012 s názvem Na cestě 
k hospodářské obnově vedoucí 
k intenzivnímu růstu pracovních míst 
(COM(2012)0173),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
9. března 2011 o evropské strategii pro 
začleňování Romů12,
__________________
12Přijaté texty, P7_TA(2011)0092.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Právní východisko 12 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob 
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se zdravotním postižením a o Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020,
__________________
13Přijaté texty, P7_TA(2011)0453.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Riikka Manner, Marian Harkin

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh nařízení Komise ze 
dne 6. října 2011 o programu Evropské 
unie pro sociální změny a inovace 
(COM(2011)0609),

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Riikka Manner, Marian Harkin

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
20. prosince 2011 s názvem Iniciativa 
„Příležitosti pro mladé“ 
(COM(2011)0933),

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Evelyn Regner
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nynější 
hospodářská a finanční krize bude mít 
dlouhodobý dopad nejen na hospodářský 
růst, ale i na míru zaměstnanosti, veřejné 
úspory a kvalitu sociálních investic 
v Evropě,

A. vzhledem k tomu, že nynější 
hospodářská a finanční krize bude mít 
dlouhodobý dopad nejen na hospodářský 
růst, ale i na míru zaměstnanosti, veřejné 
úspory a kvalitu sociálních investic 
v Evropě, a je tudíž nutné přijmout 
opatření s cílem zabránit hluboké sociální 
krizi,

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nynější 
hospodářská a finanční krize bude mít 
dlouhodobý dopad nejen na hospodářský 
růst, ale i na míru zaměstnanosti, veřejné 
úspory a kvalitu sociálních investic 
v Evropě,

A. vzhledem k tomu, že nynější 
hospodářská a finanční krize bude mít 
dlouhodobý dopad nejen na hospodářský 
růst, ale i na míru zaměstnanosti, veřejné 
úspory a kvalitu i výši veřejných investic 
v Evropě, a to jednak obecně a jednak 
v případě sociálních investic,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nynější 
hospodářská a finanční krize bude mít 
dlouhodobý dopad nejen na hospodářský 

A. vzhledem k tomu, že nynější 
hospodářská a finanční krize bude mít 
dlouhodobý dopad nejen na hospodářský 
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růst, ale i na míru zaměstnanosti, veřejné 
úspory a kvalitu sociálních investic 
v Evropě,

růst, ale i na míru zaměstnanosti, počet 
občanů EU postižených chudobou 
a sociálním vyloučením, veřejné úspory 
a kvalitu sociálních investic v Evropě,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nynější 
hospodářská a finanční krize bude mít 
dlouhodobý dopad nejen na hospodářský 
růst, ale i na míru zaměstnanosti, veřejné 
úspory a kvalitu sociálních investic 
v Evropě,

A. vzhledem k tomu, že nynější 
hospodářská a finanční krize bude mít 
dlouhodobý dopad nejen na hospodářský 
růst, ale i na míru zaměstnanosti, sociální 
vyloučení, veřejné úspory a kvalitu 
sociálních investic v Evropě,

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nynější 
hospodářská a finanční krize bude mít 
dlouhodobý dopad nejen na hospodářský 
růst, ale i na míru zaměstnanosti, veřejné 
úspory a kvalitu sociálních investic 
v Evropě,

A. vzhledem k tomu, že nynější 
hospodářská a finanční krize bude mít 
dlouhodobý dopad nejen na hospodářský 
růst, ale i na míru zaměstnanosti, 
financování veřejného sektoru a kvalitu 
a rozsah sociálních investic v Evropě,

Or. fi

Pozměňovací návrh 11
Riikka Manner, Marian Harkin
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nynější 
hospodářská a finanční krize bude mít 
dlouhodobý dopad nejen na hospodářský 
růst, ale i na míru zaměstnanosti, veřejné 
úspory a kvalitu sociálních investic 
v Evropě,

A. vzhledem k tomu, že nynější 
hospodářská a finanční krize a rovněž krize 
konkurenceschopnosti budou mít 
dlouhodobý dopad nejen na hospodářský 
růst, ale i na míru zaměstnanosti, veřejné 
úspory a kvalitu sociálních investic 
v Evropě,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že stávající krize 
nevysvětluje veškeré problémy, jimž 
evropské trhy práce čelí; ve skutečnosti 
spíše poukázala na související 
strukturální nedostatky a přetrvávající 
nepružnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že většina posledních 
reakcí na krizi byla založena převážně na 
krátkodobých cílech zaměřených na 
obnovu stability veřejných financí 

B. vzhledem k tomu, že většina posledních 
reakcí na krizi byla založena převážně na 
krátkodobých cílech zaměřených výhradně 
na obnovu stability veřejných financí 
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a hlavním úsilím byla ochrana našeho 
hospodářství, a vzhledem k tomu, že tato 
úsporná opatření by mohla mít dlouhodobé
negativní dopady na zaměstnanost, růst 
a konkurenceschopnost, pokud nebudou 
doplněna opatřeními podporujícími růst 
a zaměstnanost,

a hlavním úsilím byla ochrana našeho 
hospodářství; vzhledem k tomu, že tato 
úsporná opatření již mají negativní dopady 
na zaměstnanost, růst 
a konkurenceschopnost; vzhledem k tomu, 
že rozpočtová konsolidace musí v zájmu 
překonání krize probíhat ve spojení 
s komplexní investiční strategií pro 
udržitelný růst a důstojné zaměstnání,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že většina posledních 
reakcí na krizi byla založena převážně na 
krátkodobých cílech zaměřených na 
obnovu stability veřejných financí 
a hlavním úsilím byla ochrana našeho 
hospodářství, a vzhledem k tomu, že tato 
úsporná opatření by mohla mít dlouhodobé 
negativní dopady na zaměstnanost, růst 
a konkurenceschopnost, pokud nebudou 
doplněna opatřeními podporujícími růst 
a zaměstnanost,

B. vzhledem k tomu, že většina posledních 
reakcí na krizi byla založena převážně na 
krátkodobých cílech zaměřených na 
obnovu stability veřejných financí 
a hlavním úsilím byla ochrana našeho 
hospodářství, a vzhledem k tomu, že tato 
úsporná opatření by mohla mít dlouhodobé 
negativní dopady na zaměstnanost, růst 
a konkurenceschopnost, pokud nebudou 
doplněna opatřeními podporujícími růst 
a zaměstnanost v rámci skutečné sociálně 
orientované veřejné správy, kterou je 
nutné urychleně zavést,

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že většina posledních B. vzhledem k tomu, že většina posledních 
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reakcí na krizi byla založena převážně na 
krátkodobých cílech zaměřených na 
obnovu stability veřejných financí 
a hlavním úsilím byla ochrana našeho 
hospodářství, a vzhledem k tomu, že tato 
úsporná opatření by mohla mít dlouhodobé 
negativní dopady na zaměstnanost, růst 
a konkurenceschopnost, pokud nebudou 
doplněna opatřeními podporujícími růst 
a zaměstnanost,

reakcí na krizi byla založena převážně na 
krátkodobých cílech zaměřených na 
obnovu stability veřejných financí 
a hlavním úsilím byla ochrana našeho 
hospodářství, přičemž se neřešily sociální 
dopady krize, a vzhledem k tomu, že tato 
úsporná opatření by mohla mít dlouhodobé 
negativní dopady na sociální situaci, 
zaměstnanost, růst a konkurenceschopnost, 
pokud nebudou doplněna opatřeními 
podporujícími růst a zaměstnanost 
a směřujícími k potlačení chudoby,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že většina posledních 
reakcí na krizi byla založena převážně na 
krátkodobých cílech zaměřených na 
obnovu stability veřejných financí 
a hlavním úsilím byla ochrana našeho 
hospodářství, a vzhledem k tomu, že tato
úsporná opatření by mohla mít dlouhodobé 
negativní dopady na zaměstnanost, růst 
a konkurenceschopnost, pokud nebudou 
doplněna opatřeními podporujícími růst 
a zaměstnanost,

B. vzhledem k tomu, že v posledních 
letech byla na veřejný sektor v reakci na 
krizi uvalena velká dluhová zátěž 
a zároveň bylo nutné vynaložit úsilí o další 
stabilizaci veřejných financí, aby se 
zabránilo příliš vysokému zadlužení, 
přičemž toto úsilí má pro budoucnost
našeho hospodářství zásadní význam, 
a vzhledem k tomu, že úsporná opatření 
týkající se veřejného a soukromého 
sektoru by mohla mít dlouhodobé 
negativní dopady na zaměstnanost, růst 
a konkurenceschopnost, pokud nebudou 
doplněna opatřeními podporujícími růst,
zaměstnanost a konkurenceschopnost,

Or. fi

Pozměňovací návrh 17
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že většina posledních 
reakcí na krizi byla založena převážně na 
krátkodobých cílech zaměřených na 
obnovu stability veřejných financí 
a hlavním úsilím byla ochrana našeho 
hospodářství, a vzhledem k tomu, že tato 
úsporná opatření by mohla mít dlouhodobé 
negativní dopady na zaměstnanost, růst 
a konkurenceschopnost, pokud nebudou
doplněna opatřeními podporujícími růst 
a zaměstnanost,

B. vzhledem k tomu, že většina posledních 
reakcí na krizi byla založena převážně na 
krátkodobých cílech zaměřených na 
obnovu stability veřejných financí 
a hlavním úsilím byla ochrana našeho 
hospodářství, a vzhledem k tomu, že tato 
úsporná opatření by měla být doplněna 
opatřeními podporujícími růst 
a zaměstnanost, s cílem obnovit v Evropě 
zaměstnanost, růst 
a konkurenceschopnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že většina posledních 
reakcí na krizi byla založena převážně na 
krátkodobých cílech zaměřených na 
obnovu stability veřejných financí 
a hlavním úsilím byla ochrana našeho 
hospodářství, a vzhledem k tomu, že tato 
úsporná opatření by mohla mít dlouhodobé 
negativní dopady na zaměstnanost, růst 
a konkurenceschopnost, pokud nebudou 
doplněna opatřeními podporujícími růst 
a zaměstnanost,

B. vzhledem k tomu, že většina posledních 
reakcí na krizi byla založena převážně na 
krátkodobých cílech zaměřených na 
obnovu stability veřejných financí a jednou 
z priorit byla ochrana našeho hospodářství, 
a vzhledem k tomu, že tato úsporná 
opatření mají dlouhodobé negativní 
dopady na zaměstnanost, růst 
a konkurenceschopnost, pokud nebudou 
doplněna ambiciózními opatřeními 
podporujícími růst a zaměstnanost,

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že většina posledních 
reakcí na krizi byla založena převážně na 
krátkodobých cílech zaměřených na 
obnovu stability veřejných financí 
a hlavním úsilím byla ochrana našeho 
hospodářství, a vzhledem k tomu, že tato 
úsporná opatření by mohla mít dlouhodobé 
negativní dopady na zaměstnanost, růst 
a konkurenceschopnost, pokud nebudou 
doplněna opatřeními podporujícími růst 
a zaměstnanost,

B. vzhledem k tomu, že většina posledních 
reakcí na krizi byla založena převážně na 
krátkodobých cílech zaměřených na 
obnovu stability veřejných financí 
a hlavním úsilím byla ochrana našeho 
hospodářství, a vzhledem k tomu, že tato 
úsporná opatření by mohla mít dlouhodobé 
negativní dopady na zaměstnanost, růst, 
sociální soudržnost
a konkurenceschopnost, pokud nebudou 
doplněna opatřeními podporujícími růst 
a zaměstnanost,

Or. el

Pozměňovací návrh 20
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že země, které 
reformovaly své trhy práce, přečkaly krizi 
lépe než ty, jež dosud nepřijaly žádná nebo 
jen nedostatečná opatření,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
strategie i Evropská strategie 
zaměstnanosti selhaly a že úspěch strategie 
Evropa 2020 je nejistý a vyžaduje větší 

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
strategie i Evropská strategie 
zaměstnanosti selhaly a že úspěch strategie 
Evropa 2020 je nejistý a vyžaduje větší 
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zapojení členských států a evropských 
orgánů,

zapojení členských států a evropských 
orgánů; vzhledem k tomu, že přimět 
členské státy, aby přijaly sociální opatření 
příznivá pro tvorbu pracovních míst, by 
umožnila pouze závazná sociálně 
orientovaná veřejná správa, například 
správa hospodářských záležitostí,

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
strategie i Evropská strategie 
zaměstnanosti selhaly a že úspěch strategie 
Evropa 2020 je nejistý a vyžaduje větší 
zapojení členských států a evropských 
orgánů,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
strategie i Evropská strategie 
zaměstnanosti selhaly a že úspěch strategie 
Evropa 2020 je nejistý a vyžaduje ještě 
větší zapojení členských států a evropských 
orgánů do opatření na podporu růstu, 
zaměstnanosti a konkurenceschopnosti,

Or. fi

Pozměňovací návrh 23
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
strategie i Evropská strategie 
zaměstnanosti selhaly a že úspěch strategie 
Evropa 2020 je nejistý a vyžaduje větší 
zapojení členských států a evropských 
orgánů,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
strategie i Evropská strategie 
zaměstnanosti selhaly a že úspěch strategie 
Evropa 2020 je nejistý a vyžaduje mnohem 
větší zapojení členských států a evropských 
orgánů,

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nedávno 
zveřejněná roční analýza růstu i společná 
zpráva o zaměstnanosti ukázaly, že se 
všechny členské státy dostatečně 
nezabývaly sociálními cíli a cíli v oblasti 
zaměstnanosti a vzdělávání strategie 
Evropa 2020, protože je stále považována 
za prioritu fiskální konsolidace,

D. vzhledem k tomu, že nedávno 
zveřejněná roční analýza růstu i společná 
zpráva o zaměstnanosti ukázaly, že se 
všechny členské státy dostatečně 
nezabývaly sociálními cíli a cíli v oblasti 
zaměstnanosti a vzdělávání strategie 
Evropa 2020, protože je stále považována 
za prioritu fiskální konsolidace, v níž se 
zdůrazňuje přísné zaměření na úspory 
a jež neobsahuje odpovídající prorůstové 
podněty,

Or. el

Pozměňovací návrh 25
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nedávno 
zveřejněná roční analýza růstu i společná 
zpráva o zaměstnanosti ukázaly, že se 
všechny členské státy dostatečně 
nezabývaly sociálními cíli a cíli v oblasti 
zaměstnanosti a vzdělávání strategie 
Evropa 2020, protože je stále považována 
za prioritu fiskální konsolidace,

D. vzhledem k tomu, že nedávno 
zveřejněná roční analýza růstu i společná 
zpráva o zaměstnanosti ukázaly, že při 
fiskální konsolidaci nebylo dosaženo 
dostatečného pokroku a že se všechny 
členské státy dostatečně nezabývaly 
sociálními cíli a cíli v oblasti 
zaměstnanosti a vzdělávání strategie 
Evropa 2020,

Or. fi
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Pozměňovací návrh 26
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nedávno 
zveřejněná roční analýza růstu i společná 
zpráva o zaměstnanosti ukázaly, že se 
všechny členské státy dostatečně 
nezabývaly sociálními cíli a cíli v oblasti 
zaměstnanosti a vzdělávání strategie 
Evropa 2020, protože je stále považována 
za prioritu fiskální konsolidace,

D. vzhledem k tomu, že nedávno 
zveřejněná roční analýza růstu i společná 
zpráva o zaměstnanosti ukázaly, že se 
většina členských států dostatečně 
nezabývala sociálními cíli a cíli v oblasti 
zaměstnanosti a vzdělávání strategie 
Evropa 2020, protože je považována za
nejvyšší prioritu fiskální konsolidace,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti činila v lednu 2012 v EU 
27 více než 10 % a týkala se zvláště 
mladých lidí, pracovníků s nízkou 
kvalifikací a dlouhodobě nezaměstnaných 
osob, a vzhledem k tomu, že to společně se 
stárnutím obyvatelstva v dlouhodobém 
výhledu vytváří závažné riziko ztráty 
lidského kapitálu a mohlo by to mít 
nevratné následky pro trh práce 
a potenciál hospodářského růstu,

E. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti stoupla v EU 27 ze 7,1 % 
v roce 2008 na více než 10 % v lednu 
2012, se zřejmými rozdíly mezi jižní 
a severní Evropou, a týkala se zvláště 
mladých lidí, pracovníků s nízkou 
kvalifikací a dlouhodobě nezaměstnaných 
osob, a vzhledem k tomu, že to společně se 
stárnutím obyvatelstva v dlouhodobém 
výhledu vytváří závažné riziko ztráty 
lidského kapitálu a mohlo by to mít 
nevratné následky pro tvorbu pracovních 
míst a růst,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Konstantinos Poupakis
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Návrh usnesení
Bod odůvodněná E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti činila v lednu 2012 v EU 
27 více než 10 % a týkala se zvláště 
mladých lidí, pracovníků s nízkou 
kvalifikací a dlouhodobě nezaměstnaných 
osob, a vzhledem k tomu, že to společně se 
stárnutím obyvatelstva v dlouhodobém 
výhledu vytváří závažné riziko ztráty 
lidského kapitálu a mohlo by to mít 
nevratné následky pro trh práce a potenciál 
hospodářského růstu,

E. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti činila v lednu 2012 v EU 
27 více než 10 % a týkala se zvláště 
mladých lidí, pracovníků s nízkou 
kvalifikací a dlouhodobě nezaměstnaných 
osob, a vzhledem k tomu, že to společně se 
stárnutím obyvatelstva v dlouhodobém 
výhledu vytváří závažné riziko ztráty 
lidského kapitálu a mohlo by to mít 
nevratné následky pro trh práce a potenciál 
hospodářského růstu, 
konkurenceschopnost EU, únosnost 
systémů sociálního zabezpečení a sociální 
soudržnost,

Or. el

Pozměňovací návrh 29
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že v současnosti 
prováděné rigidní politiky úspor přispěly 
prostřednictvím obrovského nárůstu 
využívání flexibilních forem zaměstnání 
bez současného dostatečného zabezpečení 
k oslabení sociálního dialogu 
a k vykořisťování na trhu práce, čímž byly 
pokřiveny zásady flexikurity a utrpěla 
kvalita zaměstnání,

Or. el

Pozměňovací návrh 30
Sari Essayah
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v roce 2010 bylo 
téměř 16 % Evropanů ohroženo chudobou 
a množství dětí a dospělých žijících 
v domácnostech nezaměstnaných se 
v tomtéž roce zvýšila na téměř 10 %; 
vzhledem k tomu, že to ve spojení 
s dětskou chudobou, výskytem „chudých 
pracujících“ a rovněž s vysokou 
nezaměstnaností mezi mladými lidmi 
povede v budoucnosti k ještě vyššímu 
riziku chudoby a sociálního vyloučení,

F. vzhledem k tomu, že v roce 2010 bylo 
téměř 16 % Evropanů ohroženo chudobou 
a množství dětí a dospělých žijících 
v domácnostech nezaměstnaných se 
v tomtéž roce zvýšila na téměř 10 %; 
vzhledem k tomu, že to ve spojení 
s dětskou chudobou, „chudými 
pracujícími“ a rovněž s vysokou 
nezaměstnaností mezi mladými lidmi může 
v budoucnosti vést k nárůstu chudoby 
a sociálního vyloučení a k jejich dalšímu 
šíření,

Or. fi

Pozměňovací návrh 31
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v roce 2010 bylo 
téměř 16 % Evropanů ohroženo chudobou 
a množství dětí a dospělých žijících 
v domácnostech nezaměstnaných se 
v tomtéž roce zvýšila na téměř 10 %; 
vzhledem k tomu, že to ve spojení 
s dětskou chudobou, výskytem „chudých 
pracujících“ a rovněž s vysokou 
nezaměstnaností mezi mladými lidmi 
povede v budoucnosti k ještě vyššímu 
riziku chudoby a sociálního vyloučení,

F. vzhledem k tomu, že 80 milionů
Evropanů je ohroženo chudobou 
a množství dětí a dospělých žijících 
v domácnostech nezaměstnaných se v roce 
2010 zvýšila na téměř 10 %; vzhledem 
k tomu, že to ve spojení s dětskou 
chudobou, rostoucím počtem „chudých 
pracujících“ a rovněž s vysokou 
nezaměstnaností mezi mladými lidmi 
povede v budoucnosti k ještě vyššímu 
riziku chudoby a sociálního vyloučení,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Philippe Boulland
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že v roce 2012 
dosahovala míra chudoby u osob ve věku 
16 až 24 let v Evropě v průměru 21,6 %
a že u mladých lidí je větší 
pravděpodobnost, že budou zastávat 
nejisté zaměstnání – na dobu určitou nebo 
na částečný úvazek –, a že jsou rovněž 
více ohroženi nezaměstnaností; vzhledem 
k tomu, že nejistých zaměstnání 
v posledních letech výrazně přibývá a že 
míra nezaměstnanosti v některých zemích 
strmě stoupá,

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že vzdělávací systémy 
v Evropské unii stále ještě nedokážou 
dostatečně naplnit potřeby trhu práce
a vyhovět rostoucí kvalifikační náročnosti 
dostupných pracovních míst,

G. vzhledem k tomu, že chybějící investice 
do vzdělávání a odborné přípravy vedou 
mimo jiné k nedostatečné nabídce 
pracovních sil, která není schopna
vyhovět rostoucí kvalifikační náročnosti 
požadované pro dostupná pracovní místa,

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že vzdělávací 
systémy v Evropské unii stále ještě 
nedokážou dostatečně naplnit potřeby trhu 
práce a vyhovět rostoucí kvalifikační 
náročnosti dostupných pracovních míst,

G. vzhledem k tomu, že vzdělávací 
systémy v Evropské unii stále ještě 
nedokážou dostatečně naplnit potřeby trhu 
práce a vyhovět rostoucí kvalifikační 
náročnosti dostupných pracovních míst
a že dostatečně neodpovídají potřebám 
pracujících v odvětvích, v nichž by 
zaměstnání bylo možné,

Or. fi

Pozměňovací návrh 35
Riikka Manner, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že vzdělávací 
systémy v Evropské unii stále ještě 
nedokážou dostatečně naplnit potřeby trhu 
práce a vyhovět rostoucí kvalifikační 
náročnosti dostupných pracovních míst,

G. vzhledem k tomu, že vzdělávací 
systémy v Evropské unii stále ještě 
nedokážou dostatečně naplnit potřeby trhu 
práce a vyhovět rostoucí kvalifikační 
náročnosti dostupných pracovních míst
a potřebným dovednostem pro budoucí 
odvětví bohatá na pracovní místa,

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že se zvýšil tlak na 
systémy sociální podpory a jejich příjmy 
se podstatně snížily; vzhledem k tomu, že 
přetrvávající vysoké míry dlouhodobé 
nezaměstnanosti tento trend 

H. vzhledem k tomu, že se kvůli vyšším 
výdajům a značnému poklesu příjmů 
zvýšil tlak na sociální stát; vzhledem 
k tomu, že přetrvávající vysoké míry 
dlouhodobé nezaměstnanosti, rostoucí 
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pravděpodobně dále zhorší, počet chudých pracujících a stále vyšší 
míra nezaměstnanosti mladých lidí tento 
trend pravděpodobně dále zhorší,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že se zvýšil tlak na
systémy sociální podpory a jejich příjmy se 
podstatně snížily; vzhledem k tomu, že 
přetrvávající vysoké míry dlouhodobé 
nezaměstnanosti tento trend 
pravděpodobně dále zhorší,

H. vzhledem k tomu, že příjmy veřejného 
sektoru poklesly, a tím se zvýšil tlak na
úspory v systémech sociální podpory; 
vzhledem k tomu, že slabý hospodářský 
růst a přetrvávající vysoké míry 
dlouhodobé nezaměstnanosti tento trend 
pravděpodobně dále zhorší,

Or. fi

Pozměňovací návrh 38
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že se zvýšil tlak na 
systémy sociální podpory a jejich příjmy se 
podstatně snížily; vzhledem k tomu, že 
přetrvávající vysoké míry dlouhodobé 
nezaměstnanosti tento trend 
pravděpodobně dále zhorší,

H. vzhledem k tomu, že se zvýšil tlak na 
systémy sociální podpory a jejich příjmy se 
podstatně snížily; vzhledem k tomu, že 
přetrvávající vysoké míry dlouhodobé 
nezaměstnanosti a nedostatečný boj proti 
nelegální práci tento trend pravděpodobně 
dále zhorší,

Or. el
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Pozměňovací návrh 39
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že správně zaměřené 
sociální investice jsou důležité pro 
opětovné zajištění vhodné úrovně 
zaměstnanosti v budoucnu, pro stabilizaci 
hospodářství, posílení lidského kapitálu 
a zvýšení konkurenceschopnosti Evropské 
unie,

I. vzhledem k tomu, že správně zaměřené 
sociální investice jsou důležité pro 
opětovné zajištění vhodné úrovně 
zaměstnanosti v budoucnu jak pro ženy, 
tak pro muže, pro stabilizaci hospodářství, 
posílení lidského kapitálu a zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že správně zaměřené 
sociální investice jsou důležité pro 
opětovné zajištění vhodné úrovně 
zaměstnanosti v budoucnu, pro stabilizaci 
hospodářství, posílení lidského kapitálu
a zvýšení konkurenceschopnosti Evropské 
unie,

I. vzhledem k tomu, že správně zaměřené 
sociální investice jsou důležité pro 
opětovné zajištění vhodné úrovně 
zaměstnanosti v budoucnu, pro stabilizaci 
hospodářství, posílení dovedností 
a znalostí pracovní síly a zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Emilie Turunen

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

Ia. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky mají velký potenciál pro vytváření 
pracovních míst a hrají zásadní úlohu při 
přechodu na nové udržitelné hospodářství,

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že udržitelné 
konsolidace veřejných rozpočtů nelze 
dosáhnout bez výrazného posílení 
příjmové stránky, zejména 
prostřednictvím zavedení daně 
z finančních transakcí, odstranění mezer 
ve zdanění a boje proti daňovým únikům,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. požaduje evropský sociální pakt, který 
zahrne evropské sociální partnery 
a Evropský parlament, vytvoří v členských 
státech růstové impulsy a upřednostní 
investice do udržitelného hospodářství, 
kvalitních pracovních míst a sociální 
spravedlnosti;

Or. de
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Pozměňovací návrh 44
Riikka Manner, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že cílem sociálních investic, 
které spočívají v poskytování financí 
a jejich využití k vytváření sociálních 
i hospodářských zisků, je zabývat se 
vznikajícími sociálními riziky a potřebami 
a že se tyto investice zaměřují na veřejné 
politiky a strategie investic do lidského 
kapitálu, které připravují jednotlivce, 
rodiny a společnosti na to, aby se dokázali 
přizpůsobit nejrůznějším změnám a přejít 
na flexibilnější trhy práce;

1. připomíná, že cílem sociálních investic, 
které spočívají v poskytování financí 
a jejich využití k vytváření sociálních 
i hospodářských zisků, je zabývat se 
vznikajícími sociálními riziky a potřebami 
a že se tyto investice zaměřují na veřejné 
politiky a strategie investic do lidského 
kapitálu, které připravují jednotlivce, 
rodiny a společnosti na to, aby se dokázali 
přizpůsobit nejrůznějším změnám a přejít 
na flexibilnější trhy práce, kde budou 
zapotřebí nové dovednosti pro budoucí 
odvětví bohatá na pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že cílem sociálních investic, 
které spočívají v poskytování financí 
a jejich využití k vytváření sociálních 
i hospodářských zisků, je zabývat se 
vznikajícími sociálními riziky a potřebami 
a že se tyto investice zaměřují na veřejné 
politiky a strategie investic do lidského 
kapitálu, které připravují jednotlivce, 
rodiny a společnosti na to, aby se dokázali 
přizpůsobit nejrůznějším změnám a přejít 
na flexibilnější trhy práce;

1. připomíná, že cílem sociálních investic, 
které spočívají v poskytování financí 
a jejich využití k vytváření sociálních 
i hospodářských zisků, je zabývat se 
vznikajícími sociálními riziky 
a nenaplněnými potřebami a že se tyto 
investice zaměřují na veřejné politiky 
a strategie investic do lidského kapitálu, 
které připravují jednotlivce, rodiny 
a společnosti na to, aby zvládli nové výzvy 
trhů práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že cílem sociálních investic, 
které spočívají v poskytování financí 
a jejich využití k vytváření sociálních 
i hospodářských zisků, je zabývat se 
vznikajícími sociálními riziky a potřebami 
a že se tyto investice zaměřují na veřejné 
politiky a strategie investic do lidského 
kapitálu, které připravují jednotlivce, 
rodiny a společnosti na to, aby se dokázali 
přizpůsobit nejrůznějším změnám a přejít 
na flexibilnější trhy práce;

1. připomíná, že cílem sociálních investic, 
které spočívají v poskytování financí 
a jejich využití k vytváření sociálních 
i hospodářských zisků, je zabývat se 
vznikajícími sociálními riziky a potřebami 
a že se tyto investice zaměřují na veřejné 
politiky a strategie investic do lidského 
kapitálu, které podporují jednotlivce, 
rodiny a společnosti a připravují je na to, 
aby se dokázali přizpůsobit změnám na 
trzích práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že cílem sociálních investic, 
které spočívají v poskytování financí 
a jejich využití k vytváření sociálních 
i hospodářských zisků, je zabývat se 
vznikajícími sociálními riziky a potřebami 
a že se tyto investice zaměřují na veřejné 
politiky a strategie investic do lidského 
kapitálu, které připravují jednotlivce, 
rodiny a společnosti na to, aby se dokázali 
přizpůsobit nejrůznějším změnám a přejít 
na flexibilnější trhy práce;

1. připomíná, že cílem sociálních investic, 
které spočívají v poskytování financí 
a jejich využití k vytváření sociálních 
i hospodářských zisků, je zabývat se 
vznikajícími sociálními riziky a potřebami 
a že se tyto investice zaměřují na veřejné 
politiky a strategie investic do lidského 
kapitálu, které připravují jednotlivce, 
rodiny a společnosti na to, aby se dokázali 
přizpůsobit nejrůznějším změnám a přejít 
na trhy práce podporující začlenění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že za sociální investice 
mohou být považovány mj. veškeré služby 
sociální a zdravotní péče, služby v oblasti 
vzdělávání a služby poskytované v těchto 
oblastech soukromými poskytovateli, 
a připomíná, že tyto služby jsou ve 
Smlouvách vymezeny jako součást 
vnitrostátních pravomocí;

Or. fi

Pozměňovací návrh 49
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že jedním z nejdůležitějších 
rysů sociálních investic je jejich schopnost 
sladit sociální a ekonomické cíle, a proto 
by měly být považovány nejen za pouhé 
výdaje, ale i za investice, které 
v budoucnosti přinesou skutečné zisky;

 2. zdůrazňuje, že jedním z nejdůležitějších 
rysů sociálních investic je jejich schopnost 
sladit sociální a ekonomické cíle, a proto 
by měly být považovány za investice, které 
v budoucnosti přinesou skutečné zisky;

Or. fi

Pozměňovací návrh 50
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že jedním z nejdůležitějších 2. zdůrazňuje, že jedním z nejdůležitějších 
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rysů sociálních investic je jejich schopnost 
sladit sociální a ekonomické cíle, a proto 
by měly být považovány nejen za pouhé 
výdaje, ale i za investice, které 
v budoucnosti přinesou skutečné zisky;

rysů sociálních investic je jejich schopnost 
sladit sociální a ekonomické cíle, a proto 
by měly být považovány nejen za pouhé 
výdaje, ale i za investice s dvojím 
přínosem, které v budoucnosti přinesou 
skutečné zisky;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že jedním z nejdůležitějších 
rysů sociálních investic je jejich schopnost 
sladit sociální a ekonomické cíle, a proto 
by měly být považovány nejen za pouhé 
výdaje, ale i za investice, které 
v budoucnosti přinesou skutečné zisky;

2. zdůrazňuje, že jedním z nejdůležitějších 
rysů sociálních investic je jejich schopnost 
sladit sociální a ekonomické cíle, a proto 
by měly být považovány nejen za pouhé 
výdaje, ale především za investice, které 
v budoucnosti přinesou skutečné zisky;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že jedním z nejdůležitějších 
rysů sociálních investic je jejich schopnost 
sladit sociální a ekonomické cíle, a proto 
by měly být považovány nejen za pouhé 
výdaje, ale i za investice, které 
v budoucnosti přinesou skutečné zisky;

2. zdůrazňuje, že jedním z nejdůležitějších 
rysů sociálních investic je jejich schopnost 
sladit sociální a ekonomické cíle, a proto 
by měly být považovány nejen za pouhé 
výdaje, ale při vhodném vynaložení 
prostředků i za investice, které 
v budoucnosti přinesou skutečné zisky;

Or. de



PE489.506v01-00 26/73 AM\902065CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 53
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje proto, že sociální investice by 
měly být důležitou součástí evropských 
hospodářských politik a politik 
zaměstnanosti a reakcí EU na krizi, což 
vyžaduje lepší uskutečňování cílů strategie 
Evropa 2020, pokud jde o zaměstnanost, 
sociální oblast a oblast vzdělávání;

3. konstatuje proto, že sociální investice by 
měly být důležitou součástí evropských 
hospodářských politik a politik 
zaměstnanosti a reakcí EU na krizi, což 
vyžaduje lepší uskutečňování cílů strategie 
Evropa 2020, pokud jde o zaměstnanost, 
sociální oblast a oblast vzdělávání; trvá na 
tom, že je naléhavě třeba přijmout 
opatření s cílem zajistit soulad vzdělávání 
s potřebami odvětví, v nichž chybí 
pracovní síly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje proto, že sociální investice by 
měly být důležitou součástí evropských
hospodářských politik a politik 
zaměstnanosti a reakcí EU na krizi, což 
vyžaduje lepší uskutečňování cílů strategie 
Evropa 2020, pokud jde o zaměstnanost, 
sociální oblast a oblast vzdělávání;

3. konstatuje proto, že sociální investice by 
měly být důležitou součástí hospodářských 
politik a politik zaměstnanosti členských 
států, což vyžaduje větší zapojení do 
plnění cílů strategie Evropa 2020, pokud 
jde o zaměstnanost, sociální oblast a oblast 
vzdělávání;

Or. fi

Pozměňovací návrh 55
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje proto, že sociální investice by 
měly být důležitou součástí evropských 
hospodářských politik a politik 
zaměstnanosti a reakcí EU na krizi, což 
vyžaduje lepší uskutečňování cílů strategie 
Evropa 2020, pokud jde o zaměstnanost, 
sociální oblast a oblast vzdělávání;

3. konstatuje proto, že sociální investice by 
měly být důležitou součástí evropských 
hospodářských politik a politik 
zaměstnanosti a reakcí EU na krizi, a to 
v zájmu splnění cílů strategie Evropa 2020, 
pokud jde o zaměstnanost, sociální oblast 
a oblast vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje proto, že sociální investice by 
měly být důležitou součástí evropských 
hospodářských politik a politik 
zaměstnanosti a reakcí EU na krizi, což 
vyžaduje lepší uskutečňování cílů strategie 
Evropa 2020, pokud jde o zaměstnanost, 
sociální oblast a oblast vzdělávání;

3. konstatuje proto, že cílené sociální 
investice by měly být důležitou součástí 
evropských hospodářských politik a politik 
zaměstnanosti a reakcí EU na krizi, což 
vyžaduje lepší uskutečňování cílů strategie 
Evropa 2020, pokud jde o zaměstnanost, 
sociální oblast a oblast vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje proto, že sociální investice by 
měly být důležitou součástí evropských 
hospodářských politik a politik 
zaměstnanosti a reakcí EU na krizi, což 
vyžaduje lepší uskutečňování cílů strategie 
Evropa 2020, pokud jde o zaměstnanost, 

3. konstatuje proto, že sociální investice 
jsou důležitou součástí evropských 
hospodářských politik a politik 
zaměstnanosti a reakcí EU na krizi, což 
vyžaduje lepší uskutečňování cílů strategie 
Evropa 2020, pokud jde o zaměstnanost, 
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sociální oblast a oblast vzdělávání; sociální oblast a oblast vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Riikka Manner, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že v souvislosti se 
sociálními investicemi je zásadní usnadnit 
sociální podnikání a přístup 
k mikrofinancování pro zranitelné 
skupiny a osoby, jež jsou nejvíce vzdáleny 
trhu práce, a zaměřit se na sociální 
podnikání a na přístup 
k mikrofinancování pro tyto skupiny a 
osoby, neboť to umožní vytváření nových 
udržitelných pracovních míst, která často 
odolávají změnám hospodářského cyklu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že krize si žádá modernizaci 
evropského sociálního modelu, 
přehodnocení vnitrostátních sociálních 
politik a přechod z „aktivního sociálního 
státu“, který pouze reaguje na vznikající 
škody způsobené selháním trhu, na
„aktivující sociální stát“, jenž investuje do 
občanů a poskytuje jim nástroje 
a pobídky;

4. konstatuje, že krize si žádá modernizaci 
evropského hospodářského, finančního 
a sociálního modelu, přehodnocení 
vnitrostátních hospodářských, finančních 
a sociálních politik a přechod z tvorby 
politiky, která pouze reaguje na krize
způsobené selháním trhu, na aktivující a na 
budoucnost zaměřenou tvorbu politiky, jež 
se soustředí na investice do občanů, 
vytváření důstojných pracovních míst 
a stimulaci udržitelného růstu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 60
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že krize si žádá modernizaci 
evropského sociálního modelu, 
přehodnocení vnitrostátních sociálních 
politik a přechod z „aktivního sociálního 
státu“, který pouze reaguje na vznikající 
škody způsobené selháním trhu, na 
„aktivující sociální stát“, jenž investuje do 
občanů a poskytuje jim nástroje a pobídky;

4. konstatuje, že krize si žádá modernizaci 
sociálních modelů členských států, 
neustálé kritické posuzování vnitrostátních 
sociálních politik a přechod od reaktivního 
k aktivnímu přístupu, tzn. od reagování na 
vznikající škody způsobené selháním trhu, 
na „aktivující sociální stát“, jenž investuje 
do občanů a vytváří pro ně možnosti, 
nástroje a pobídky ke zlepšení sociální 
a hospodářské situace jich samotných 
i jejich rodinných příslušníků;

Or. fi

Pozměňovací návrh 61
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že krize si žádá modernizaci 
evropského sociálního modelu, 
přehodnocení vnitrostátních sociálních 
politik a přechod z „aktivního sociálního 
státu“, který pouze reaguje na vznikající 
škody způsobené selháním trhu, na 
„aktivující sociální stát“, jenž investuje do 
občanů a poskytuje jim nástroje a pobídky;

4. konstatuje, že krize si žádá modernizaci 
evropského sociálního modelu, 
přehodnocení vnitrostátních sociálních 
politik a přechod z „aktivního sociálního 
státu“, který pouze reaguje na vznikající 
škody způsobené selháním trhu, na 
„aktivující sociální stát“, jenž investuje do 
občanů a poskytuje jim nástroje a pobídky
k zapojení, přičemž zajišťuje respekt vůči 
jednotlivcům, jistotu při přechodu do 
nového zaměstnání, jistotu příjmů 
a ochranu před sociálními riziky, včetně 
důstojného příjmu pro ty, jež se nemohou 
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do trhu práce zapojit;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že krize si žádá modernizaci
evropského sociálního modelu,
přehodnocení vnitrostátních sociálních 
politik a přechod z „aktivního sociálního 
státu“, který pouze reaguje na vznikající 
škody způsobené selháním trhu, na 
„aktivující sociální stát“, jenž investuje do 
občanů a poskytuje jim nástroje a pobídky;

4. konstatuje, že krize poukázala na 
potřebu zabezpečení zásad evropského 
sociálního modelu a žádá si přehodnocení 
vnitrostátních sociálních politik a přechod 
z „aktivního sociálního státu“, který pouze 
reaguje na vznikající škody způsobené 
selháním trhu, na „aktivující sociální stát“, 
jenž investuje do občanů a poskytuje jim 
nástroje a pobídky, a to nejen za účelem 
odstraňování sociálních deformací, ale 
také pro předcházení jejich vzniku;

Or. el

Pozměňovací návrh 63
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že krize si žádá modernizaci 
evropského sociálního modelu, 
přehodnocení vnitrostátních sociálních 
politik a přechod z „aktivního sociálního 
státu“, který pouze reaguje na vznikající 
škody způsobené selháním trhu, na 
„aktivující sociální stát“, jenž investuje do 
občanů a poskytuje jim nástroje a pobídky;

4. konstatuje, že krize si žádá modernizaci 
evropského sociálního modelu, 
přehodnocení vnitrostátních sociálních 
politik a přechod z „aktivního sociálního 
státu“, který reaguje zejména na vznikající 
škody způsobené selháním trhu a je 
založen na přerozdělování veřejných 
zdrojů, na „aktivující sociální stát“, jenž 
investuje do občanů a poskytuje jim 
nástroje a pobídky, které jim pomohou 
přizpůsobit se měnícím se hospodářským 
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a sociálním podmínkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Riikka Manner, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že krize si žádá modernizaci 
evropského sociálního modelu, 
přehodnocení vnitrostátních sociálních 
politik a přechod z „aktivního sociálního 
státu“, který pouze reaguje na vznikající 
škody způsobené selháním trhu, na 
„aktivující sociální stát“, jenž investuje do 
občanů a poskytuje jim nástroje a pobídky;

4. konstatuje, že krize dále prohloubila 
potřebu investic do sociálního podnikání 
a jeho podpory, přehodnocení 
vnitrostátních sociálních politik 
a přechodu z „aktivního sociálního státu“, 
který pouze reaguje na vznikající škody 
způsobené selháním trhu, na „aktivující 
sociální stát“, jenž investuje do občanů 
a poskytuje jim nástroje a pobídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že krize si žádá modernizaci 
evropského sociálního modelu, 
přehodnocení vnitrostátních sociálních 
politik a přechod z „aktivního sociálního 
státu“, který pouze reaguje na vznikající 
škody způsobené selháním trhu, na 
„aktivující sociální stát“, jenž investuje do 
občanů a poskytuje jim nástroje a pobídky;

4. konstatuje, že krize si žádá modernizaci 
evropského sociálního modelu a zavedení 
skutečné sociálně orientované veřejné 
správy, doprovázené přehodnocením
vnitrostátních sociálních politik 
a přechodem z „aktivního sociálního 
státu“, který pouze reaguje na vznikající 
škody způsobené selháním trhu, na 
„aktivující sociální stát“, jenž investuje do 
občanů a poskytuje jim nástroje a pobídky;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 66
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. je přesvědčen, že mezi čtyři priority 
budoucích reforem by mělo patřit: 
vytváření pracovních míst, mladí lidé, 
dovednosti a reformy daňového systému 
a systému dávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aktivující sociální stát Sociální stát podporující začlenění

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) pomáhat nezaměstnaným v návratu do 
práce,

a) pomáhat nezaměstnaným v návratu do 
práce, avšak zároveň nabízet řešení 
přizpůsobené individuálním potřebám, 
přičemž pokud státy navrhnou systémy 
povinné pracovní činnosti, měly by pro 
tyto pracovníky zajistit nezbytnou 
odbornou přípravu a dovednosti,
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Or. en

Pozměňovací návrh 69
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) pomáhat nezaměstnaným v návratu do 
práce,

a) pomáhat nezaměstnaným nebo dočasně 
propuštěným v návratu do práce, podpořit 
občany, kteří přicházejí na trh práce, 
v hledání práce a vytvářet předpoklady 
pro snazší přechod od vzdělávání 
a odborné přípravy do pracovního života,

Or. fi

Pozměňovací návrh 70
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) pomáhat nezaměstnaným v návratu do 
práce,

a) vytvářet inovativní a dynamické 
prostředí pro návrat nezaměstnaných do 
práce,

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. a a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

aa) bojovat proti nezaměstnanosti 
mladých lidí,
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Pozměňovací návrh 72
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. a a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

aa) investovat do systému sociálního 
zabezpečení, který lidem v tísni zajistí 
důstojný příjem,

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) vytvářet udržitelná a kvalitní pracovní 
místa, zvýšit produktivitu práce a rovněž 
zlepšit rozdělení práce,

b) posílit hospodářský růst 
a konkurenceschopnost, aby byly schopny 
vytvářet nová pracovní místa a zlepšit 
rozdělení produktivity práce,

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) vytvářet udržitelná a kvalitní pracovní 
místa, zvýšit produktivitu práce a rovněž 
zlepšit rozdělení práce,

b) podporovat zejména malé a střední 
podniky v tom, aby vytvářely udržitelná 
a kvalitní pracovní místa, zvyšovaly
produktivitu práce a rovněž zlepšily
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rozdělení práce,

Or. fi

Pozměňovací návrh 75
Riikka Manner, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) vytvářet udržitelná a kvalitní pracovní 
místa, zvýšit produktivitu práce a rovněž 
zlepšit rozdělení práce,

b) investovat do udržitelných a kvalitních 
pracovních míst vytvářených zejména 
malými a středními podniky, zvýšit 
produktivitu práce a rovněž zlepšit 
rozdělení práce,

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) vytvářet udržitelná a kvalitní pracovní 
místa, zvýšit produktivitu práce a rovněž 
zlepšit rozdělení práce,

b) vytvářet udržitelná a kvalitní pracovní 
místa dostupná ve stejné míře ženám 
i mužům, zvýšit produktivitu práce 
a rovněž zlepšit rozdělení práce,

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. b
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) vytvářet udržitelná a kvalitní pracovní 
místa, zvýšit produktivitu práce a rovněž 
zlepšit rozdělení práce,

b) vytvářet udržitelná, nová a kvalitní 
pracovní místa, zvýšit produktivitu práce 
a rovněž zlepšit rozdělení práce,

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) vytvářet udržitelná a kvalitní pracovní 
místa, zvýšit produktivitu práce a rovněž 
zlepšit rozdělení práce,

b) vytvářet udržitelná a vysoce kvalitní 
pracovní místa, zvýšit produktivitu práce 
a rovněž zlepšit rozdělení práce,

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. b a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ba) zvyšovat spokojenost na pracovišti 
a omezovat příčiny vyloučení z pracovního 
života, jako jsou např. pracovní úrazy, 
šikana na pracovišti nebo další nepříznivé 
pracovní podmínky,

Or. fi

Pozměňovací návrh 80
Kinga Göncz
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Návrh usnesení
Bod 5 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) investovat do vzdělávání a odborné 
přípravy,

c) investovat do vzdělávání a odborné 
přípravy, se zvláštním důrazem na 
vzdělávání v raném dětství, a zajistit 
dostupnost vysokoškolského vzdělání pro 
všechny,

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) investovat do vzdělávání a odborné 
přípravy,

c) investovat do poptávce přizpůsobeného 
vzdělávání a odborné přípravy, zejména 
prostřednictvím usnadnění spolupráce 
mezi odbornými odvětvími a školami, aby 
tyto školy mohly lépe volit své zaměření,

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) investovat do vzdělávání a odborné 
přípravy,

c) investovat do vzdělávání a odborné 
přípravy, zejména do zácviku na pracovišti 
a profesní přípravy,

Or. fi
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Pozměňovací návrh 83
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) investovat do vzdělávání a odborné 
přípravy,

c) investovat do celoživotního vzdělávání 
a odborné přípravy pro všechny věkové 
skupiny,

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) investovat do vzdělávání a odborné 
přípravy,

c) investovat do vzdělávání, odborné 
přípravy a stáží,

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. c a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ca) investovat do inovací a podpořit 
výrobu inovativních produktů 
a poskytování inovativních služeb, jež 
souvisí zejména se změnou klimatu, 
energetickou účinností, zdravím 
a stárnutím obyvatelstva,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 86
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. c a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ca) vymýtit příčiny segregace na trhu 
práce na základě pohlaví,

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) posílit rovnováhu mezi flexibilitou 
a jistotou a pomáhat se slaďováním 
rodinného a pracovního života,

d) nastolit rovnováhu mezi flexibilitou 
a jistotou a pomáhat se slaďováním 
rodinného a pracovního života,

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) posílit rovnováhu mezi flexibilitou 
a jistotou a pomáhat se slaďováním 
rodinného a pracovního života,

d) posílit rovnováhu mezi flexibilitou 
a jistotou pracovních vztahů s cílem 
přispět k vyšší kvalitě zaměstnání
a pomáhat se slaďováním rodinného 
a pracovního života,

Or. fi
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Pozměňovací návrh 89
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) reformovat důchodové systémy 
a vytvářet podmínky pro delší produktivní 
věk,

e) reformovat důchodové systémy,

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) reformovat důchodové systémy 
a vytvářet podmínky pro delší produktivní 
věk,

e) reformovat důchodové systémy 
a vytvářet podmínky pro snižování míry 
hospodářské závislosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) reformovat důchodové systémy 
a vytvářet podmínky pro delší produktivní 
věk,

e) reformovat důchodové systémy 
a prostřednictvím posílení zaměstnanosti 
ve všech věkových skupinách vytvořit
vhodné podmínky pro dlouhodobě 
přiměřené a financovatelné důchody,

Or. de
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Pozměňovací návrh 92
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) reformovat důchodové systémy 
a vytvářet podmínky pro delší produktivní 
věk,

e) reformovat důchodové systémy 
a vytvořit pracovní podmínky, jež umožní 
jednotlivcům prodloužit si produktivní 
věk,

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) reformovat důchodové systémy 
a vytvářet podmínky pro delší produktivní 
věk,

e)  reformovat důchodové systémy, díky 
lepší ochraně práce, různých pobídek 
a flexibilních modelů umožnit delší 
produktivní věk a zajistit, aby se i lidé 
v důchodovém věku mohli způsobem 
odpovídajícím jejich silám účastnit 
pracovního života,

Or. fi

Pozměňovací návrh 94
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) reformovat důchodové systémy 
a vytvářet podmínky pro delší produktivní 

e) reformovat důchodové systémy a vzít 
přitom v úvahu jejich stabilitu, 
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věk, spolehlivost a udržitelnost, zavést změny 
v návaznosti na přiměřený sociální dialog 
a poskytnout občanům dostatek informací 
a času, aby mohli přijímat informovaná 
a uvážlivá rozhodnutí, a rovněž vytvářet 
podmínky pro delší produktivní věk,

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) reformovat důchodové systémy 
a vytvářet podmínky pro delší produktivní 
věk,

e) reformovat důchodové systémy 
s ohledem na únosnost systémů sociálního 
zabezpečení, stejně jako dostatečnou 
nabídku sociální dávek,

Or. el

Pozměňovací návrh 96
Riikka Manner, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) reformovat důchodové systémy 
a vytvářet podmínky pro delší produktivní 
věk,

e) přizpůsobit důchodové systémy 
měnícím se hospodářským 
a demografickým podmínkám a vytvářet 
podmínky pro delší produktivní věk,

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Philippe Boulland
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Návrh usnesení
Bod 5 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) bojovat s chudobou a sociálním 
vyloučením.

f) bojovat s chudobou, sociálním 
vyloučením a nedostupností zdravotní 
péče.

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 5 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) bojovat s chudobou a sociálním 
vyloučením.

f) bojovat s chudobou a sociálním 
vyloučením a upřednostňovat přitom 
zejména preventivní a cílenou práci.

Or. fi

Pozměňovací návrh 99
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. je přesvědčen, že je třeba umožnit 
trvalé začlenění mladých lidí do 
pracovního života, včetně mladých lidí, 
kteří nemají pracovní místo ani 
neabsolvovali vzdělávání nebo odbornou 
přípravu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 100
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
učinily kroky k rozvoji prostředí 
příznivého pro vznik pracovních míst 
a politik podpory trhu práce, jako jsou
účinnější a lépe zacílené sociální systémy
v oblasti nezaměstnanosti a podpor 
napojené na aktivační opatření pro 
zaměstnanost, aby zavedly zvláštní 
odbornou přípravu a rekvalifikace za 
účelem zachování zaměstnatelnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných osob a aby 
podporovaly zvyšování kvalifikace 
a zácvik na pracovišti se zvláštním 
důrazem na nezaměstnané mladé lidi 
a pracující s nízkou kvalifikací;

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
učinily kroky ve prospěch tvorby
pracovních míst a politik podpory malých 
a středních podniků a trhu práce, jako je 
propojení sociálních systémů v oblasti 
nezaměstnanosti a podpor s opatřeními pro 
aktivní hledání pracovního místa, aby 
zavedly celoživotní vzdělávání a zvláštní 
odbornou přípravu odpovídající potřebám 
odvětví s nedostatkem pracovníků za 
účelem zachování zaměstnatelnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných osob a aby 
podporovaly přizpůsobení kvalifikace 
potřebám místního či regionálního trhu 
práce a rozvíjely praktickou výuku, 
placené stáže a zácvik na pracovišti se 
zvláštním důrazem na nezaměstnané mladé 
lidi a pracující s nízkou kvalifikací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
učinily kroky k rozvoji prostředí 
příznivého pro vznik pracovních míst 
a politik podpory trhu práce, jako jsou 
účinnější a lépe zacílené sociální systémy 
v oblasti nezaměstnanosti a podpor 
napojené na aktivační opatření pro 
zaměstnanost, aby zavedly zvláštní 
odbornou přípravu a rekvalifikace za 
účelem zachování zaměstnatelnosti 

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
učinily kroky k rozvoji prostředí 
příznivého pro vznik pracovních míst 
a politik podpory trhu práce, aby zavedly 
zvláštní odbornou přípravu a rekvalifikace 
za účelem zachování zaměstnatelnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných osob a aby 
podporovaly zvyšování kvalifikace 
a zácvik na pracovišti se zvláštním
důrazem na nezaměstnané mladé lidi 
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dlouhodobě nezaměstnaných osob a aby 
podporovaly zvyšování kvalifikace 
a zácvik na pracovišti se zvláštním 
důrazem na nezaměstnané mladé lidi 
a pracující s nízkou kvalifikací;

a pracující s nízkou kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
učinily kroky k rozvoji prostředí 
příznivého pro vznik pracovních míst 
a politik podpory trhu práce, jako jsou 
účinnější a lépe zacílené sociální systémy 
v oblasti nezaměstnanosti a podpor 
napojené na aktivační opatření pro 
zaměstnanost, aby zavedly zvláštní 
odbornou přípravu a rekvalifikace za 
účelem zachování zaměstnatelnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných osob a aby 
podporovaly zvyšování kvalifikace 
a zácvik na pracovišti se zvláštním 
důrazem na nezaměstnané mladé lidi 
a pracující s nízkou kvalifikací;

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
uplatňovaly politiky podpory trhu práce, 
jako jsou účinnější a lépe zacílené sociální 
systémy v oblasti nezaměstnanosti 
a podpor napojené na aktivační opatření 
pro zaměstnanost, aby zavedly zvláštní 
odbornou přípravu a rekvalifikace za 
účelem zachování zaměstnatelnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných osob a aby 
podporovaly zvyšování kvalifikace 
a zácvik na pracovišti se zvláštním 
důrazem na nezaměstnané mladé lidi 
a pracující s nízkou kvalifikací a aby 
zajistily, že se zaměstnanci na plný úvazek 
budou moci ze své práce uživit;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
učinily kroky k rozvoji prostředí 
příznivého pro vznik pracovních míst 

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
učinily kroky k rozvoji prostředí 
příznivého pro vznik pracovních míst 
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a politik podpory trhu práce, jako jsou 
účinnější a lépe zacílené sociální systémy 
v oblasti nezaměstnanosti a podpor 
napojené na aktivační opatření pro 
zaměstnanost, aby zavedly zvláštní 
odbornou přípravu a rekvalifikace za 
účelem zachování zaměstnatelnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných osob a aby 
podporovaly zvyšování kvalifikace 
a zácvik na pracovišti se zvláštním 
důrazem na nezaměstnané mladé lidi
a pracující s nízkou kvalifikací;

a politik podpory trhu práce, jako jsou 
účinnější a lépe zacílené sociální systémy 
v oblasti nezaměstnanosti a podpor 
napojené na aktivační opatření pro 
zaměstnanost, aby zavedly zvláštní 
odbornou přípravu a rekvalifikace za 
účelem zachování zaměstnatelnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných osob a aby 
podporovaly celoživotní zvyšování 
kvalifikace a zácvik na pracovišti pro lidi
všech věkových kategorií a profesních 
profilů;

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
učinily kroky k rozvoji prostředí 
příznivého pro vznik pracovních míst 
a politik podpory trhu práce, jako jsou 
účinnější a lépe zacílené sociální systémy 
v oblasti nezaměstnanosti a podpor 
napojené na aktivační opatření pro 
zaměstnanost, aby zavedly zvláštní 
odbornou přípravu a rekvalifikace za 
účelem zachování zaměstnatelnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných osob a aby 
podporovaly zvyšování kvalifikace 
a zácvik na pracovišti se zvláštním 
důrazem na nezaměstnané mladé lidi 
a pracující s nízkou kvalifikací;

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
učinily kroky k rozvoji prostředí 
příznivého pro vznik pracovních míst 
a politik podpory trhu práce, jako jsou 
účinnější a lépe zacílené sociální systémy 
v oblasti nezaměstnanosti a podpor 
napojené na aktivační opatření pro 
zaměstnanost, aby zavedly zvláštní 
odbornou přípravu a rekvalifikace za 
účelem zachování zaměstnatelnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných osob a aby 
podporovaly zvyšování kvalifikace, 
projekty na pracovišti, odbornou přípravu
a zácvik na pracovišti se zvláštním 
důrazem na nezaměstnané mladé lidi 
a pracující s nízkou kvalifikací;

Or. fi

Pozměňovací návrh 105
Milan Cabrnoch
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
učinily kroky k rozvoji prostředí 
příznivého pro vznik pracovních míst 
a politik podpory trhu práce, jako jsou 
účinnější a lépe zacílené sociální systémy 
v oblasti nezaměstnanosti a podpor 
napojené na aktivační opatření pro 
zaměstnanost, aby zavedly zvláštní 
odbornou přípravu a rekvalifikace za 
účelem zachování zaměstnatelnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných osob a aby 
podporovaly zvyšování kvalifikace 
a zácvik na pracovišti se zvláštním 
důrazem na nezaměstnané mladé lidi 
a pracující s nízkou kvalifikací;

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
učinily kroky k rozvoji prostředí 
příznivého pro vznik pracovních míst 
a politik podpory trhu práce, jako jsou 
účinnější a lépe zacílené sociální systémy 
v oblasti nezaměstnanosti a podpor 
napojené v první řadě na aktivační opatření 
pro zaměstnanost, aby zavedly zvláštní 
odbornou přípravu a rekvalifikace za 
účelem zachování zaměstnatelnosti 
dlouhodobě nezaměstnaných osob a aby 
podporovaly zvyšování kvalifikace 
a zácvik na pracovišti se zvláštním 
důrazem na nezaměstnané mladé lidi 
a pracující s nízkou kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby investovaly do 
podpory mladých lidí a do zlepšení jejich 
přístupu na trh práce, a to prostřednictvím 
programů odborné přípravy a stáží pro 
mladé lidi, podporou podnikání 
a vytvářením pobídek pro zaměstnavatele, 
aby zapojili absolventy, a zajištěním
snadnějšího přechodu ze školy do práce 
a prosazováním evropské a regionální 
mobility;

7. vybízí členské státy, aby rozvíjely 
partnerství mezi školami, vzdělávacími 
centry a místními nebo regionálními 
podniky s cílem lépe nasměrovat mladé 
lidi a zlepšit tak jejich přístup na trh práce, 
a to prostřednictvím programů odborné 
přípravy a placených stáží pro mladé lidi, 
podporou podnikání a vytvářením pobídek 
pro zaměstnavatele, aby zavedli párování 
starších zaměstnanců s mladými, a tak je 
zapojili a vyškolili přímo v podniku, 
s cílem zajistit snadnější přechod ze školy 
do práce a prosazovat evropskou
a regionální mobilitu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 107
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby investovaly do
podpory mladých lidí a do zlepšení jejich 
přístupu na trh práce, a to prostřednictvím 
programů odborné přípravy a stáží pro 
mladé lidi, podporou podnikání 
a vytvářením pobídek pro zaměstnavatele, 
aby zapojili absolventy, a zajištěním 
snadnějšího přechodu ze školy do práce 
a prosazováním evropské a regionální 
mobility;

7. trvá na tom, že nezaměstnanost 
mladých lidí musí být ústředním tématem 
Paktu o sociálních investicích; vybízí 
členské státy, aby předložily ambiciózní 
strategie s cílem zabránit pomocí 
masivních investic do mladých lidí a do 
zlepšení jejich přístupu na trh práce ztrátě 
jedné generace, a to prostřednictvím 
vysoce kvalitních programů odborné 
přípravy a stáží pro mladé lidi, podporou 
podnikání a vytvářením pobídek pro 
zaměstnavatele, aby zapojili absolventy, 
a zajištěním snadnějšího přechodu ze školy 
do práce a prosazováním evropské 
a regionální mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby investovaly do 
podpory mladých lidí a do zlepšení jejich 
přístupu na trh práce, a to prostřednictvím 
programů odborné přípravy a stáží pro 
mladé lidi, podporou podnikání 
a vytvářením pobídek pro zaměstnavatele, 
aby zapojili absolventy, a zajištěním 
snadnějšího přechodu ze školy do práce 
a prosazováním evropské a regionální
mobility;

7. vybízí členské státy, aby investovaly do 
podpory mladých lidí a do zlepšení jejich 
přístupu na trh práce, a to prostřednictvím 
programů odborné přípravy a stáží pro 
mladé lidi, podporou podnikání 
a vytvářením pobídek pro zaměstnavatele, 
aby zapojili absolventy, a zajištěním 
snadnějšího přechodu ze školy do práce 
a prosazováním evropské a regionální 
mobility; doporučuje členským státům, 
aby do svých vnitrostátních akčních plánů 
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začlenily evropskou záruku pro mladé lidi 
jakožto hlavní osu politik boje proti jejich 
nezaměstnanosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 109
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby investovaly do 
podpory mladých lidí a do zlepšení jejich 
přístupu na trh práce, a to prostřednictvím 
programů odborné přípravy a stáží pro 
mladé lidi, podporou podnikání 
a vytvářením pobídek pro zaměstnavatele, 
aby zapojili absolventy, a zajištěním 
snadnějšího přechodu ze školy do práce 
a prosazováním evropské a regionální 
mobility;

7. vybízí členské státy, aby investovaly do
mladých lidí a zlepšily jejich přístup na trh 
práce, a to prostřednictvím programů 
odborného vzdělávání ve spolupráci se 
soukromými podniky (systémy duálního 
vzdělávání), nabídkou stáží pro mladé lidi, 
podporou podnikání a vytvářením pobídek 
pro zaměstnavatele, aby zapojili 
absolventy, a zajištěním snadnějšího 
přechodu ze školy do práce 
a prosazováním evropské a regionální 
mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Riikka Manner, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby investovaly do 
podpory mladých lidí a do zlepšení jejich 
přístupu na trh práce, a to prostřednictvím 
programů odborné přípravy a stáží pro 
mladé lidi, podporou podnikání 
a vytvářením pobídek pro zaměstnavatele, 
aby zapojili absolventy, a zajištěním 
snadnějšího přechodu ze školy do práce 

7. vybízí členské státy, aby investovaly do 
podpory mladých lidí a do zlepšení jejich 
přístupu na trh práce, a to prostřednictvím 
programů odborné přípravy a stáží pro 
mladé lidi, podporou podnikání a zárukou 
pro mladé lidi a vytvářením pobídek pro 
zaměstnavatele, aby zapojili absolventy, 
a zajištěním snadnějšího přechodu ze školy 
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a prosazováním evropské a regionální 
mobility;

do práce a prosazováním evropské 
a regionální mobility a zdůrazňováním 
významu vzdělávání a odborné přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby investovaly do 
podpory mladých lidí a do zlepšení jejich 
přístupu na trh práce, a to prostřednictvím 
programů odborné přípravy a stáží pro 
mladé lidi, podporou podnikání 
a vytvářením pobídek pro zaměstnavatele, 
aby zapojili absolventy, a zajištěním 
snadnějšího přechodu ze školy do práce 
a prosazováním evropské a regionální 
mobility;

7. vybízí členské státy, aby investovaly do 
podpory mladých lidí a do zlepšení jejich 
přístupu na trh práce, vytvořily záruku 
vzdělání a zaměstnání pro mladé lidi 
v celé Evropě a stejně tak podporovaly 
podnikání, vytvářely pobídky pro 
zaměstnavatele, aby zapojili absolventy, 
a zajistily snadnější přechod ze školy do 
práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby investovaly do 
podpory mladých lidí a do zlepšení jejich 
přístupu na trh práce, a to prostřednictvím 
programů odborné přípravy a stáží pro 
mladé lidi, podporou podnikání 
a vytvářením pobídek pro zaměstnavatele, 
aby zapojili absolventy, a zajištěním 
snadnějšího přechodu ze školy do práce 

7. vybízí členské státy, aby investovaly do 
podpory mladých lidí a do zlepšení jejich 
přístupu – jak mužů, tak žen – na trh práce, 
a to prostřednictvím programů odborné 
přípravy a stáží pro mladé lidi, podporou 
podnikání a vytvářením pobídek pro 
zaměstnavatele, aby zapojili absolventy, 
a zajištěním snadnějšího přechodu ze školy 
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a prosazováním evropské a regionální 
mobility;

do práce a prosazováním evropské 
a regionální mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby investovaly do 
podpory mladých lidí a do zlepšení jejich 
přístupu na trh práce, a to prostřednictvím 
programů odborné přípravy a stáží pro 
mladé lidi, podporou podnikání 
a vytvářením pobídek pro zaměstnavatele, 
aby zapojili absolventy, a zajištěním 
snadnějšího přechodu ze školy do práce 
a prosazováním evropské a regionální 
mobility;

7. vybízí členské státy, aby investovaly do 
podpory mladých lidí a do zlepšení jejich 
přístupu na trh práce, a to prostřednictvím 
programů odborné přípravy a stáží pro 
mladé lidi, podporou podnikání 
a vytvářením pobídek pro zaměstnavatele, 
aby zapojili absolventy a nekvalifikované 
mladé lidi, a zajištěním snadnějšího 
přechodu ze školy do práce 
a prosazováním evropské a regionální 
mobility;

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vybízí členské státy, aby investovaly do 
podpory mladých lidí a do zlepšení jejich 
přístupu na trh práce, a to prostřednictvím 
programů odborné přípravy a stáží pro 
mladé lidi, podporou podnikání 
a vytvářením pobídek pro zaměstnavatele, 
aby zapojili absolventy, a zajištěním 
snadnějšího přechodu ze školy do práce 
a prosazováním evropské a regionální 
mobility;

(Netýká se českého znění.)
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Or. fi

Pozměňovací návrh 115
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá iniciativu Komise na podporu 
záruk pro mladé lidi, jež zajistí, aby bylo 
mladým lidem do čtyř měsíců od 
okamžiku, kdy se stali nezaměstnanými, 
nabídnuto důstojné pracovní místo, 
vzdělání, odborná příprava či 
rekvalifikace; vyzývá všechny členské 
státy, aby takovou záruku pro mladé lidi 
zavedly co nejdříve;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje rovněž osobní 
odpovědnost; také každý jednotlivec musí 
přemýšlet o tom, co může udělat pro to, 
aby se prosadil v konkurenci 
talentovaných lidí prosadil;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
přijaly všechna možná opatření ke 
zdokonalení vzdělávacích systémů na 
všech úrovních, a to prostřednictvím: 
silného zdůraznění strategie rozvoje 
v raném dětství; prevence předčasného 
ukončování školní docházky; zlepšení 
kvality sekundárního vzdělávání 
a zavedení pokynů a poradenství, 
poskytujícího studentům lepší podmínky 
k tomu, aby mohli úspěšně nastoupit do 
terciárního vzdělávání nebo získat přímý 
přístup na trh práce; vytváření nástrojů 
zaměřených na lepší předvídání budoucích 
potřeb, pokud jde o kvalifikaci, a na 
posílení spolupráce mezi vzdělávacími 
institucemi, podniky a službami 
zaměstnanosti; zlepšení uznávání 
odborných kvalifikací a rovněž vytváření 
vnitrostátních rámců kvalifikací;

8. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
přijaly všechna možná opatření ke
zdokonalení vzdělávacích systémů na 
všech úrovních, a to prostřednictvím: 
silného zdůraznění strategie rozvoje 
v raném dětství; prevence předčasného 
ukončování školní docházky; zlepšení 
kvality sekundárního vzdělávání 
a zavedení pokynů a poradenství, 
poskytujícího studentům lepší podmínky 
k tomu, aby mohli úspěšně nastoupit do 
terciárního vzdělávání nebo získat přímý 
přístup na trh práce; vytváření nástrojů 
zaměřených na lepší předvídání budoucích 
potřeb, pokud jde o kvalifikaci (například 
v oblasti pečovatelství, zdravotnictví 
a životního prostředí), a na posílení 
spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, 
podniky a službami zaměstnanosti; 
budoucí umožnění praktické odborné 
přípravy opírající se o duální vzdělávací 
systém v Rakousku, Německu a Dánsku;
zlepšení uznávání odborných kvalifikací 
a rovněž vytváření vnitrostátních rámců 
kvalifikací;

Or. de

Pozměňovací návrh 118
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
přijaly všechna možná opatření ke 
zdokonalení vzdělávacích systémů na 
všech úrovních, a to prostřednictvím:
silného zdůraznění strategie rozvoje 
v raném dětství; prevence předčasného 
ukončování školní docházky; zlepšení 
kvality sekundárního vzdělávání 

8. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
přijaly všechna možná opatření ke 
zdokonalení vzdělávacích systémů na 
všech úrovních, a to prostřednictvím:
silného zdůraznění strategie rozvoje 
v raném dětství; vytváření školního 
prostředí podporujícího začlenění; 
prevence předčasného ukončování školní 
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a zavedení pokynů a poradenství, 
poskytujícího studentům lepší podmínky 
k tomu, aby mohli úspěšně nastoupit do 
terciárního vzdělávání nebo získat přímý 
přístup na trh práce; vytváření nástrojů 
zaměřených na lepší předvídání budoucích 
potřeb, pokud jde o kvalifikaci, a na 
posílení spolupráce mezi vzdělávacími 
institucemi, podniky a službami 
zaměstnanosti; zlepšení uznávání 
odborných kvalifikací a rovněž vytváření 
vnitrostátních rámců kvalifikací;

docházky; zlepšení kvality sekundárního 
vzdělávání a zavedení pokynů 
a poradenství, poskytujícího studentům 
lepší podmínky k tomu, aby mohli úspěšně 
nastoupit do terciárního vzdělávání nebo 
získat přímý přístup na trh práce; vytváření 
nástrojů zaměřených na lepší předvídání 
budoucích potřeb, pokud jde o kvalifikaci, 
a na posílení spolupráce mezi vzdělávacími 
institucemi, podniky a službami 
zaměstnanosti; zlepšení uznávání 
odborných kvalifikací a rovněž vytváření 
vnitrostátních rámců kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
přijaly všechna možná opatření ke 
zdokonalení vzdělávacích systémů na 
všech úrovních, a to prostřednictvím:
silného zdůraznění strategie rozvoje 
v raném dětství; prevence předčasného 
ukončování školní docházky; zlepšení 
kvality sekundárního vzdělávání 
a zavedení pokynů a poradenství, 
poskytujícího studentům lepší podmínky 
k tomu, aby mohli úspěšně nastoupit do 
terciárního vzdělávání nebo získat přímý 
přístup na trh práce; vytváření nástrojů 
zaměřených na lepší předvídání budoucích 
potřeb, pokud jde o kvalifikaci, a na 
posílení spolupráce mezi vzdělávacími 
institucemi, podniky a službami 
zaměstnanosti; zlepšení uznávání 
odborných kvalifikací a rovněž vytváření 
vnitrostátních rámců kvalifikací;

8. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
přijaly všechna možná opatření ke 
zdokonalení vzdělávacích systémů na 
všech úrovních, a to prostřednictvím: 
silného zdůraznění strategie rozvoje 
v raném dětství; prevence předčasného 
ukončování školní docházky; zlepšení 
kvality sekundárního vzdělávání 
a zavedení pokynů a poradenství, 
poskytujícího mladým lidem lepší 
podmínky k tomu, aby mohli nastoupit do 
terciárního vzdělávání nebo získat přímý 
přístup na trh práce; vytváření nástrojů 
zaměřených na lepší předvídání budoucích 
potřeb, pokud jde o kvalifikaci, a na 
posílení spolupráce mezi vzdělávacími 
institucemi, podniky a službami 
zaměstnanosti; zlepšení uznávání 
odborných kvalifikací a rovněž vytváření 
vnitrostátních rámců kvalifikací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Riikka Manner, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zaručila komplexní 
provádění zásad flexikurity a aby řešila 
segmentaci trhu práce, a to tak, že osobám, 
které procházejí fází přechodu, nebo 
s pracovními smlouvami uzavřenými na 
dobu určitou či částečnými pracovními 
úvazky bude poskytnuto přiměřené sociální 
zabezpečení a rovněž přístup k odborné 
přípravě, rozvoji profesní dráhy 
a možnostem práce na plný úvazek; vybízí 
členské státy, aby investovaly do služeb –
jako např. péče o děti a místa ve školách 
s celodenním programem –, které 
napomohou prosazování rovnosti žen 
a mužů a zlepšování rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem 
a pobídnou neaktivní a svobodné rodiče 
k tomu, aby začali pracovat;

9. vyzývá Komisi, aby zaručila komplexní 
provádění zásad flexikurity a aby řešila 
segmentaci trhu práce, a to tak, že osobám, 
které procházejí fází přechodu, nebo 
s pracovními smlouvami uzavřenými na 
dobu určitou či částečnými pracovními 
úvazky bude poskytnuto přiměřené sociální 
zabezpečení a rovněž přístup k odborné 
přípravě, rozvoji profesní dráhy 
a možnostem práce na plný úvazek;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zaručila komplexní 
provádění zásad flexikurity a aby řešila 
segmentaci trhu práce, a to tak, že osobám, 
které procházejí fází přechodu, nebo 
s pracovními smlouvami uzavřenými na 
dobu určitou či částečnými pracovními 
úvazky bude poskytnuto přiměřené sociální 
zabezpečení a rovněž přístup k odborné 

9. vyzývá Komisi, aby řešila segmentaci 
trhu práce, a to tak, že osobám, které 
procházejí fází přechodu, nebo 
s pracovními smlouvami uzavřenými na 
dobu určitou či částečnými pracovními 
úvazky bude poskytnuto přiměřené sociální 
zabezpečení a rovněž přístup k odborné 
přípravě, rozvoji profesní dráhy 
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přípravě, rozvoji profesní dráhy 
a možnostem práce na plný úvazek; vybízí 
členské státy, aby investovaly do služeb –
jako např. péče o děti a místa ve školách 
s celodenním programem –, které 
napomohou prosazování rovnosti žen 
a mužů a zlepšování rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem 
a pobídnou neaktivní a svobodné rodiče 
k tomu, aby začali pracovat;

a možnostem práce na plný úvazek; vybízí 
členské státy, aby investovaly do služeb –
jako např. péče o děti a místa ve školách 
s celodenním programem –, které 
napomohou prosazování rovnosti žen 
a mužů a zlepšování rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem 
a pobídnou neaktivní a svobodné rodiče 
k tomu, aby začali pracovat;

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zaručila komplexní 
provádění zásad flexikurity a aby řešila 
segmentaci trhu práce, a to tak, že osobám, 
které procházejí fází přechodu, nebo 
s pracovními smlouvami uzavřenými na 
dobu určitou či částečnými pracovními 
úvazky bude poskytnuto přiměřené sociální 
zabezpečení a rovněž přístup k odborné 
přípravě, rozvoji profesní dráhy 
a možnostem práce na plný úvazek; vybízí 
členské státy, aby investovaly do služeb –
jako např. péče o děti a místa ve školách 
s celodenním programem –, které 
napomohou prosazování rovnosti žen 
a mužů a zlepšování rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem 
a pobídnou neaktivní a svobodné rodiče 
k tomu, aby začali pracovat;

9. vyzývá Komisi, aby řešila segmentaci 
trhu práce, a to tak, že osobám, které 
procházejí fází přechodu, nebo 
s pracovními smlouvami uzavřenými na 
dobu určitou či částečnými pracovními 
úvazky bude poskytnuto přiměřené sociální 
zabezpečení a rovněž přístup k odborné 
přípravě, rozvoji profesní dráhy 
a možnostem práce na plný úvazek; vybízí 
členské státy, aby investovaly do služeb –
jako např. péče o děti a místa ve školách 
s celodenním programem –, které 
napomohou prosazování rovnosti žen 
a mužů a zlepšování rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem 
a pobídnou neaktivní a svobodné rodiče 
k tomu, aby začali pracovat;

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Antigoni Papadopoulou
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zaručila komplexní 
provádění zásad flexikurity a aby řešila
segmentaci trhu práce, a to tak, že osobám, 
které procházejí fází přechodu, nebo 
s pracovními smlouvami uzavřenými na 
dobu určitou či částečnými pracovními 
úvazky bude poskytnuto přiměřené sociální 
zabezpečení a rovněž přístup k odborné 
přípravě, rozvoji profesní dráhy 
a možnostem práce na plný úvazek; vybízí 
členské státy, aby investovaly do služeb –
jako např. péče o děti a místa ve školách
s celodenním programem –, které 
napomohou prosazování rovnosti žen 
a mužů a zlepšování rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem 
a pobídnou neaktivní a svobodné rodiče 
k tomu, aby začali pracovat;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zaručily rovnováhu mezi jistotou 
a flexibilitou na trhu práce a aby řešily
segmentaci trhu práce, a to tak, že osobám, 
které procházejí fází přechodu, nebo 
s pracovními úvazky na dobu určitou či 
částečnými pracovními úvazky, bude 
poskytnuto přiměřené sociální zabezpečení 
a rovněž přístup k odborné přípravě, 
rozvoji profesní dráhy a možnostem práce 
na plný úvazek; vybízí členské státy, aby 
investovaly do služeb – jako např. 
celodenní péče o děti, a to i ve školách –, 
které napomohou prosazování rovnosti žen 
a mužů a zlepšování rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem a které 
vytvoří rámec, jenž umožní rodičům vstup 
či návrat na trh práce, pokud si to přejí;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zaručila komplexní 
provádění zásad flexikurity a aby řešila
segmentaci trhu práce, a to tak, že osobám, 
které procházejí fází přechodu, nebo 
s pracovními smlouvami uzavřenými na 
dobu určitou či částečnými pracovními 
úvazky bude poskytnuto přiměřené sociální 
zabezpečení a rovněž přístup k odborné 
přípravě, rozvoji profesní dráhy 
a možnostem práce na plný úvazek; vybízí 
členské státy, aby investovaly do služeb –
jako např. péče o děti a místa ve školách 
s celodenním programem –, které 

9. vyzývá členské státy, aby zaručily
komplexní provádění zásad flexikurity 
a aby řešily segmentaci trhu práce, a to tak, 
že osobám, které procházejí fází přechodu, 
nebo s pracovními smlouvami uzavřenými 
na dobu určitou či částečnými pracovními 
úvazky bude poskytnuto přiměřené sociální 
zabezpečení a rovněž přístup k odborné 
přípravě, rozvoji profesní dráhy 
a možnostem práce na plný úvazek; vybízí 
členské státy, aby investovaly do služeb –
jako např. péče o děti a místa ve školách 
s celodenním programem nebo místa 
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napomohou prosazování rovnosti žen 
a mužů a zlepšování rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem 
a pobídnou neaktivní a svobodné rodiče 
k tomu, aby začali pracovat;

poskytování péče o seniory –, které 
napomohou prosazování rovnosti žen 
a mužů, zlepšování rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem
a dobrým životním podmínkám rodin a 
osob v tísni a pobídnou neaktivní 
a svobodné rodiče k tomu, aby začali 
pracovat;

Or. fi

Pozměňovací návrh 125
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zaručila komplexní 
provádění zásad flexikurity a aby řešila 
segmentaci trhu práce, a to tak, že osobám, 
které procházejí fází přechodu, nebo 
s pracovními smlouvami uzavřenými na 
dobu určitou či částečnými pracovními 
úvazky bude poskytnuto přiměřené sociální 
zabezpečení a rovněž přístup k odborné 
přípravě, rozvoji profesní dráhy 
a možnostem práce na plný úvazek; vybízí 
členské státy, aby investovaly do služeb –
jako např. péče o děti a místa ve školách 
s celodenním programem –, které 
napomohou prosazování rovnosti žen 
a mužů a zlepšování rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem 
a pobídnou neaktivní a svobodné rodiče 
k tomu, aby začali pracovat;

9. vyzývá Komisi, aby zaručila komplexní 
provádění zásad flexikurity a aby řešila 
segmentaci trhu práce, a to tak, že osobám, 
které procházejí fází přechodu, nebo 
s pracovními smlouvami uzavřenými na 
dobu určitou či částečnými pracovními 
úvazky bude poskytnuto přiměřené sociální 
zabezpečení a rovněž přístup k odborné 
přípravě, rozvoji profesní dráhy 
a možnostem práce na plný úvazek; vybízí 
členské státy, aby investovaly do služeb –
jako např. dostupná a vysoce kvalitní péče 
o děti a místa ve školách s celodenním 
programem –, které napomohou 
prosazování rovnosti žen a mužů 
a zlepšování rovnováhy mezi pracovním 
a soukromým životem a pobídnou 
neaktivní a svobodné rodiče k tomu, aby 
začali pracovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Riikka Manner, Marian Harkin
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Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vybízí členské státy, aby investovaly do 
služeb – jako např. péče o děti, místa ve 
školách s celodenním programem a péče 
o seniory –, které napomohou prosazování 
rovnosti žen a mužů a zlepšování 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem a usnadní všem rodičům vstup na 
formální trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi a členské státy, aby při 
respektování nařízení č. 883/2004 
a článku 153 SFEU vypracovaly studie, 
které zohlední myšlenku 28. režimu 
systémů sociálního zabezpečení s cílem 
zajistit přiměřenou sociální ochranu pro 
mobilní pracovníky, posílit společný 
evropský trh práce a motivovat malé 
a střední podniky k dlouhodobým 
investicím v EU za účelem vytváření 
pracovních míst, jež budou z hlediska 
potenciálu mobilních pracovníků 
zajímavá;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Evelyn Regner
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby provedly 
reformy nezbytné ke zvýšení zákonného 
věku odchodu do důchodu, aby omezily 
možnosti předčasného odchodu do 
důchodu a aby to vše spojily s průběžným 
zlepšováním pracovních podmínek
a prováděním programů celoživotní 
odborné přípravy, což umožní prodloužení 
profesní dráhy;

10. vybízí členské státy, aby provedly 
reformy nezbytné k vytvoření pracovních 
míst pro více lidí všech věkových skupin, 
k tomu, aby byla při stanovování 
faktického věku odchodu do důchodu
kromě demografických skutečností 
zohledněna rovněž míra zaměstnanosti, 
míra nezaměstnanosti, počet zdravotně 
postižených osob, nemocnost a počet 
předčasných odchodů do důchodu, 
k tomu, aby byla na tomto základě 
nastolena rovnováha mezi počtem 
důchodců a nezaměstnaných na straně 
jedné a počtem pracujících na straně 
druhé, a k tomu, aby byly průběžně 
zlepšovány pracovní podmínky 
a prováděny programy celoživotní 
odborné přípravy;

Or. de

Pozměňovací návrh 129
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby provedly
reformy nezbytné ke zvýšení zákonného 
věku odchodu do důchodu, aby omezily
možnosti předčasného odchodu do 
důchodu a aby to vše spojily s průběžným 
zlepšováním pracovních podmínek 
a prováděním programů celoživotní 
odborné přípravy, což umožní prodloužení 
profesní dráhy;

10. vybízí členské státy, aby nezbytné
reformy zaměřily na vytvoření 
udržitelných a finančně stabilních 
důchodových systémů podporujících 
začlenění; uznává, že jsou nezbytné 
reformy s cílem udržet dostatečnou 
pracovní sílu, a konstatuje, že mnoho 
členských států již zvýšilo zákonný věk
odchodu do důchodu a omezilo možnosti 
předčasného odchodu do důchodu; naléhá 
na členské státy, aby reformy spojily 
s průběžným zlepšováním pracovních 
podmínek a prováděním programů 
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celoživotní odborné přípravy, což umožní 
prodloužení profesní dráhy jakožto snahu 
o zabránění diskriminaci na základě věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby provedly 
reformy nezbytné ke zvýšení zákonného 
věku odchodu do důchodu, aby omezily 
možnosti předčasného odchodu do 
důchodu a aby to vše spojily s průběžným 
zlepšováním pracovních podmínek 
a prováděním programů celoživotní 
odborné přípravy, což umožní prodloužení 
profesní dráhy;

10. vybízí členské státy, aby provedly 
reformy nezbytné ke snížení míry 
hospodářské závislosti, což se ukazuje 
jako mnohem účinnější než zvýšení 
zákonného věku odchodu do důchodu, aby 
omezily možnosti předčasného odchodu do 
důchodu a aby to vše spojily s průběžným 
zlepšováním pracovních podmínek 
a prováděním programů celoživotní 
odborné přípravy, což umožní prodloužení 
profesní dráhy a lepší pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby provedly 
reformy nezbytné ke zvýšení zákonného 
věku odchodu do důchodu, aby omezily 
možnosti předčasného odchodu do 
důchodu a aby to vše spojily s průběžným 
zlepšováním pracovních podmínek 
a prováděním programů celoživotní 
odborné přípravy, což umožní prodloužení 
profesní dráhy;

10. vybízí členské státy, aby provedly 
reformy s cílem zajistit přiměřené, 
bezpečné a udržitelné důchody a průběžně 
zlepšovat pracovní podmínky a zároveň 
aby prováděly programy celoživotní 
odborné přípravy, což umožní prodloužení 
profesní dráhy;
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Or. de

Pozměňovací návrh 132
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby provedly 
reformy nezbytné ke zvýšení zákonného 
věku odchodu do důchodu, aby omezily 
možnosti předčasného odchodu do 
důchodu a aby to vše spojily s průběžným 
zlepšováním pracovních podmínek
a prováděním programů celoživotní 
odborné přípravy, což umožní prodloužení
profesní dráhy;

10. vybízí členské státy, aby provedly 
reformy nezbytné ke zlepšení pracovních 
podmínek a aby prováděly programy
celoživotní odborné přípravy, což umožní 
uzpůsobit profesní dráhu a reagovat na 
poptávku odvětví s nedostatkem 
pracovníků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby provedly 
reformy nezbytné ke zvýšení zákonného 
věku odchodu do důchodu, aby omezily 
možnosti předčasného odchodu do 
důchodu a aby to vše spojily s průběžným 
zlepšováním pracovních podmínek 
a prováděním programů celoživotní 
odborné přípravy, což umožní prodloužení 
profesní dráhy;

10. vybízí členské státy, které tak dosud 
neučinily, aby provedly reformy nezbytné 
ke zlepšení udržitelnosti svých 
důchodových systémů a zvýšení 
zákonného věku odchodu do důchodu, aby 
omezily možnosti předčasného odchodu do 
důchodu a aby to vše spojily s průběžným 
zlepšováním pracovních podmínek 
a prováděním programů celoživotní 
odborné přípravy, což umožní prodloužení 
profesní dráhy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Riikka Manner, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby provedly 
reformy nezbytné ke zvýšení zákonného 
věku odchodu do důchodu, aby omezily 
možnosti předčasného odchodu do 
důchodu a aby to vše spojily s průběžným 
zlepšováním pracovních podmínek 
a prováděním programů celoživotní 
odborné přípravy, což umožní prodloužení 
profesní dráhy;

10. vyzývá členské státy, které zvýšily 
zákonný věk odchodu do důchodu nebo se 
k tomu chystají, aby vhodnými opatřeními 
podpořily práci starších lidí a aby to 
spojily s průběžným zlepšováním 
pracovních podmínek a prováděním 
programů celoživotní odborné přípravy, 
což umožní prodloužení profesní dráhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby provedly 
reformy nezbytné ke zvýšení zákonného
věku odchodu do důchodu, aby omezily
možnosti předčasného odchodu do 
důchodu a aby to vše spojily s průběžným 
zlepšováním pracovních podmínek 
a prováděním programů celoživotní 
odborné přípravy, což umožní prodloužení 
profesní dráhy;

10. vybízí členské státy, aby provedly 
reformy nezbytné k přizpůsobení 
zákonného věku odchodu do důchodu 
a možnosti předčasného odchodu do 
důchodu nižší míře závislosti 
a požadavkům na udržitelnost veřejných 
financí a aby to spojily s průběžným 
zlepšováním pracovních podmínek 
a prováděním programů celoživotní 
odborné přípravy, což umožní prodloužení 
profesní dráhy;

Or. fi

Pozměňovací návrh 136
Heinz K. Becker
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby provedly 
reformy nezbytné ke zvýšení zákonného 
věku odchodu do důchodu, aby omezily 
možnosti předčasného odchodu do 
důchodu a aby to vše spojily s průběžným 
zlepšováním pracovních podmínek 
a prováděním programů celoživotní 
odborné přípravy, což umožní prodloužení 
profesní dráhy;

10. vybízí členské státy, aby provedly 
reformy nezbytné k přizpůsobení
zákonného věku odchodu do důchodu
u žen i mužů prodlužující se době dožití, 
aby omezily možnosti předčasného 
odchodu do důchodu a aby to vše spojily 
s průběžným zlepšováním pracovních 
podmínek a prováděním programů 
celoživotní odborné přípravy, což umožní 
prodloužení profesní dráhy;

Or. de

Pozměňovací návrh 137
Sari Essayah

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lepší správa prostřednictvím Paktu 
o sociálních investicích

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 138
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vybízí členské státy, aby více usilovaly 
o zařazení sociálních investic mezi své 
střednědobé a dlouhodobé rozpočtové cíle 
a rovněž do svých programů vnitrostátních 
reforem; vyzývá Evropskou radu a Komisi, 
aby lépe monitorovaly provádění cílů 

11. vybízí členské státy, aby více usilovaly 
o zařazení sociálních investic mezi své 
střednědobé a dlouhodobé rozpočtové cíle 
a rovněž do svých programů vnitrostátních 
reforem; vyzývá Evropskou radu a Komisi, 
aby důsledně monitorovaly plnění cílů 
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strategie Evropa 2020 v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních cílů;

strategie Evropa 2020 v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních cílů;

Or. fi

Pozměňovací návrh 139
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vybízí členské státy, aby více usilovaly 
o zařazení sociálních investic mezi své 
střednědobé a dlouhodobé rozpočtové cíle 
a rovněž do svých programů vnitrostátních 
reforem; vyzývá Evropskou radu a Komisi, 
aby lépe monitorovaly provádění cílů 
strategie Evropa 2020 v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních cílů;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že pro zajištění řádného 
provádění cílů v oblasti zaměstnanosti 
a sociálních cílů je nutno doplnit nedávno 
vytvořený systém makroekonomického 
a rozpočtového dohledu v EU 
o zdokonalené sledování politik 
zaměstnanosti a sociálních politik; proto 
vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření 
hodnotící tabulky podle ukazatelů 
obvyklých sociálních investic, která bude 
sloužit ke sledování pokroku učiněného 
v tomto ohledu v zemích EU;

12. konstatuje, že pro dosažení cílů 
v oblasti zaměstnanosti a sociálních cílů je
nutno zdokonalit sledování politik 
zaměstnanosti a sociálních politik, a proto 
vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření 
hodnotící tabulky podle ukazatelů 
obvyklých sociálních investic, která bude 
sloužit ke sledování pokroku učiněného 
v tomto ohledu v zemích EU;
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Or. fi

Pozměňovací návrh 141
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že pro zajištění řádného 
provádění cílů v oblasti zaměstnanosti 
a sociálních cílů je nutno doplnit nedávno 
vytvořený systém makroekonomického 
a rozpočtového dohledu v EU 
o zdokonalené sledování politik 
zaměstnanosti a sociálních politik; proto 
vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření 
hodnotící tabulky podle ukazatelů 
obvyklých sociálních investic, která bude 
sloužit ke sledování pokroku učiněného 
v tomto ohledu v zemích EU;

12. konstatuje, že pro zajištění řádného 
provádění cílů v oblasti zaměstnanosti 
a sociálních cílů je nutno doplnit nedávno 
vytvořený systém makroekonomického 
a rozpočtového dohledu v EU 
o zdokonalené sledování politik 
zaměstnanosti a sociálních politik; proto 
vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření 
hodnotící tabulky podle ukazatelů 
obvyklých sociálních investic, která bude 
sloužit ke sledování pokroku učiněného 
v tomto ohledu v zemích EU, a aby 
podpořila společenskou odpovědnost 
podniků – zejména malých a středních –
prostřednictvím vytvoření evropského 
sociálního označení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že pro zajištění řádného 
provádění cílů v oblasti zaměstnanosti 
a sociálních cílů je nutno doplnit nedávno 
vytvořený systém makroekonomického 
a rozpočtového dohledu v EU 
o zdokonalené sledování politik 
zaměstnanosti a sociálních politik; proto 
vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření 

12. konstatuje, že pro zajištění řádného 
provádění cílů v oblasti zaměstnanosti 
a sociálních cílů je nutno doplnit nedávno 
vytvořený systém makroekonomického 
a rozpočtového dohledu v EU 
o zdokonalené sledování politik 
zaměstnanosti a sociálních politik; proto 
vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření 
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hodnotící tabulky podle ukazatelů 
obvyklých sociálních investic, která bude 
sloužit ke sledování pokroku učiněného 
v tomto ohledu v zemích EU;

hodnotící tabulky podle ukazatelů 
obvyklých sociálních investic, která bude 
sloužit ke sledování pokroku učiněného 
v tomto ohledu v členských státech a na 
úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že pro zajištění řádného 
provádění cílů v oblasti zaměstnanosti 
a sociálních cílů je nutno doplnit nedávno
vytvořený systém makroekonomického 
a rozpočtového dohledu v EU 
o zdokonalené sledování politik 
zaměstnanosti a sociálních politik; proto 
vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření 
hodnotící tabulky podle ukazatelů 
obvyklých sociálních investic, která bude 
sloužit ke sledování pokroku učiněného 
v tomto ohledu v zemích EU;

12. konstatuje, že pro zajištění řádného 
provádění cílů v oblasti zaměstnanosti 
a sociálních cílů by mohl být nedávno 
vytvořený systém makroekonomického 
a rozpočtového dohledu v EU doplněn 
o zdokonalené sledování politik 
zaměstnanosti a sociálních politik; proto 
vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření 
hodnotící tabulky podle ukazatelů 
obvyklých sociálních investic, která bude 
sloužit ke sledování pokroku učiněného 
v tomto ohledu v zemích EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby uvážily 
podepsání „Paktu o sociálních investicích“, 
jehož prostřednictvím by vytvořily 
posílený mechanismus kontroly zvýšeného 
úsilí o splnění cílů strategie Evropa 2020 
v oblasti zaměstnanosti, sociální oblasti 

13. vyzývá členské státy, aby uvážily 
podepsání „Paktu o sociálních investicích“, 
jehož prostřednictvím by vytvořily 
posílený mechanismus kontroly zvýšeného 
úsilí o splnění cílů strategie Evropa 2020 
v oblasti zaměstnanosti, sociální oblasti 
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a oblasti vzdělávání; a oblasti vzdělávání; tento „Pakt 
o sociálních investicích“ by, stejně jako 
např. „Pakt euro plus“, mohl obsahovat 
seznam zvláštních opatření v podobě 
sociálních investic členských států ve 
stanoveném časovém rámci za účelem 
splnění cílů strategie Evropa 2020 
v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí 
a vzdělávání a pro obnovu zaměstnanosti, 
růstu a konkurenceschopnosti; tyto 
závazky by měly podléhat pravidelnému 
dohledu s významnou úlohou Evropské 
komise a se zapojením všech příslušných 
útvarů Rady;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby uvážily 
podepsání „Paktu o sociálních 
investicích“, jehož prostřednictvím by 
vytvořily posílený mechanismus kontroly
zvýšeného úsilí o splnění cílů strategie 
Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti, 
sociální oblasti a oblasti vzdělávání;

13. vyzývá členské státy, aby podpořily 
zvýšené úsilí o splnění cílů strategie 
Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti, 
sociální oblasti a oblasti vzdělávání tím, že 
podpoří výzkumnou, rozvojovou 
a inovační činnost v těchto oblastech a že 
si budou vyměňovat osvědčené postupy;

Or. fi

Pozměňovací návrh 146
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby uvážily 
podepsání „Paktu o sociálních investicích“, 

13. vyzývá Evropskou radu, aby do konce 
roku 2012 přistoupila k „Paktu 
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jehož prostřednictvím by vytvořily posílený 
mechanismus kontroly zvýšeného úsilí 
o splnění cílů strategie Evropa 2020 
v oblasti zaměstnanosti, sociální oblasti 
a oblasti vzdělávání;

o sociálních investicích“, jehož 
prostřednictvím by stanovila cíle 
a strategie pro sociální investice, spojené 
s roční analýzou růstu zahrnující 
hodnotící mechanismy obsažené 
v národních programech reforem; to by 
vedlo v vytvoření posílené kontroly 
zvýšeného úsilí o splnění cílů strategie 
Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti, 
sociální oblasti a oblasti vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby uvážily 
podepsání „Paktu o sociálních investicích“, 
jehož prostřednictvím by vytvořily posílený 
mechanismus kontroly zvýšeného úsilí 
o splnění cílů strategie Evropa 2020 
v oblasti zaměstnanosti, sociální oblasti 
a oblasti vzdělávání;

13. vyzývá členské státy, aby uvážily 
podepsání „Paktu o sociálních investicích“
v rámci evropského semestru v roce 2013, 
který stanoví závazné investiční cíle 
a vytváří posílený mechanismus kontroly 
zvýšeného úsilí o splnění cílů strategie 
Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti, 
sociální oblasti a oblasti vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Emilie Turunen

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. je přesvědčen, že evropský „Pakt 
o sociálních investicích“ by mohl být 
významným faktorem odklonu od 
jednostranného přístupu rozpočtových 
škrtů směrem k větší vyváženosti a novým 
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impulsem pro vymanění Evropy z krize, 
pokud bude na vnitrostátní i evropské 
úrovni obsahovat konkrétní závazky 
k investicím do vytváření růstu 
a pracovních míst v klíčových odvětvích, 
jako je například účinné využívání 
a řízení zdrojů, obnovitelné zdroje, 
energetická účinnost nebo 
recyklace/opětovné použití;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby přijala veškerá 
možná opatření, která by členské státy 
povzbudila k podepsání „Paktu 
o sociálních investicích“, a aby zavedla 
hodnocení cílů v oblasti zaměstnanosti, 
sociální oblasti a oblasti vzdělávání 
v rámci evropského semestru v roce 2013;

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 150
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby přijala veškerá 
možná opatření, která by členské státy 
povzbudila k podepsání „Paktu 
o sociálních investicích“, a aby zavedla 
hodnocení cílů v oblasti zaměstnanosti, 
sociální oblasti a oblasti vzdělávání 
v rámci evropského semestru v roce 2013;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 151
Milan Cabrnoch

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby přijala veškerá 
možná opatření, která by členské státy 
povzbudila k podepsání „Paktu 
o sociálních investicích“, a aby zavedla 
hodnocení cílů v oblasti zaměstnanosti, 
sociální oblasti a oblasti vzdělávání 
v rámci evropského semestru v roce 2013;

14. vyzývá Komisi, aby přijala veškerá 
možná opatření, která by členské státy 
povzbudila a dovedla k podepsání „Paktu 
o sociálních investicích“, a aby zavedla 
hodnocení cílů v oblasti zaměstnanosti, 
sociální oblasti a oblasti vzdělávání 
v rámci evropského semestru v roce 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
víceletý finanční rámec na období 2014–
2020, o němž se nyní jedná, bude 
obsahovat přiměřené rozpočtové zdroje 
nezbytné pro sociální investice v Evropě 
a že dostupné finanční prostředky bude 
možné využívat rozumně a účinně, a aby 
zajistily, že strukturální fondy, zejména 
Evropský sociální fond, budou podporovat 
sociální investice a jejich priority budou 
odrážet specifické potřeby různých 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
členským státům zpřístupnila pro účely 
sociálních investic další případné zdroje 
financování, pokud to uzná za vhodné;

15. vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
strukturální fondy, zejména Evropský 
sociální fond, budou podporovat sociální 
investice a jejich priority budou odrážet 
specifické potřeby různých členských 
států; vyzývá Komisi, aby členským státům 
zpřístupnila pro účely sociálních investic 
další případné zdroje financování, pokud to 
uzná za vhodné;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 153
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
víceletý finanční rámec na období 2014–
2020, o němž se nyní jedná, bude 
obsahovat přiměřené rozpočtové zdroje 
nezbytné pro sociální investice v Evropě 
a že dostupné finanční prostředky bude 
možné využívat rozumně a účinně, a aby 
zajistily, že strukturální fondy, zejména 
Evropský sociální fond, budou podporovat 
sociální investice a jejich priority budou 
odrážet specifické potřeby různých 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
členským státům zpřístupnila pro účely 
sociálních investic další případné zdroje 
financování, pokud to uzná za vhodné;

15. vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
víceletý finanční rámec na období 2014–
2020, o němž se nyní jedná, bude 
obsahovat přiměřené rozpočtové zdroje 
nezbytné pro sociální investice v Evropě 
a že dostupné finanční prostředky bude 
možné využívat rozumně a účinně, a aby 
zajistily, že strukturální fondy, zejména 
Evropský sociální fond, budou podporovat 
sociální investice a jejich priority budou 
odrážet specifické potřeby různých 
členských států; vyzývá Komisi, aby 
členským státům zpřístupnila pro účely 
sociálních investic další případné zdroje 
financování, pokud to uzná za vhodné, 
a případně otevřela Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci opatřením, 
jejichž cílem bude vytváření pracovních 
míst – zejména financování „Evropské 
záruky pro mladé lidi“;

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
víceletý finanční rámec na období 2014–
2020, o němž se nyní jedná, bude 
obsahovat přiměřené rozpočtové zdroje 
nezbytné pro sociální investice v Evropě 
a že dostupné finanční prostředky bude 
možné využívat rozumně a účinně, a aby 
zajistily, že strukturální fondy, zejména 

15. vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
víceletý finanční rámec na období 2014–
2020 bude obsahovat přiměřené 
rozpočtové zdroje nezbytné pro stimulaci 
a podporu sociálních investic v Evropě 
a že dostupné finanční prostředky bude 
možné využívat rozumně a účinně, a aby 
zajistily, že strukturální fondy, zejména 
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Evropský sociální fond, budou podporovat 
sociální investice a jejich priority budou 
odrážet specifické potřeby různých
členských států; vyzývá Komisi, aby 
členským státům zpřístupnila pro účely 
sociálních investic další případné zdroje 
financování, pokud to uzná za vhodné;

Evropský sociální fond, budou podporovat 
sociální investice a jejich priority budou 
odrážet specifické potřeby členských států; 
vyzývá Komisi, aby členským státům 
zpřístupnila pro účely sociálních investic 
další případné zdroje financování, pokud to 
uzná za vhodné;

Or. en


