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Pozměňovací návrh 1
Elie Hoarau

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že pouze kvalifikovaná 
pracovní síla má zásadní význam pro 
rozvoj konkurenceschopného, udržitelného 
a inovativního hospodářství;

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že zásadní význam pro 
rozvoj konkurenceschopného, udržitelného 
a inovativního hospodářství má to, aby 
vedoucí a ostatní pracovníci v Evropské 
unii mohli v průběhu celé své profesní 
dráhy využívat možností odborné přípravy 
a průběžně tak zdokonalovat své 
dovednosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že pouze kvalifikovaná 
pracovní síla má zásadní význam pro 
rozvoj konkurenceschopného, udržitelného 
a inovativního hospodářství;

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na potřebu stálého zvyšování 
kvalifikace, protože tento faktor může mít 
klíčový význam pro rozvoj 
konkurenceschopného, udržitelného a 
inovativního hospodářství;

Or. es



PE467.282v01-00 4/32 AM\871482CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 3
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že pouze kvalifikovaná 
pracovní síla má zásadní význam pro 
rozvoj konkurenceschopného, udržitelného 
a inovativního hospodářství;

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že pro rozvoj 
konkurenceschopného, udržitelného a 
inovativního hospodářství mají zásadní 
význam konkrétní a konzistentní opatření 
zaměřená na odbornou přípravu 
kvalifikované pracovní síly;

Or. ro

Pozměňovací návrh 4
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že pouze kvalifikovaná 
pracovní síla má zásadní význam pro 
rozvoj konkurenceschopného, udržitelného 
a inovativního hospodářství;

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že pouze kvalifikovaná 
pracovní síla má zásadní význam pro 
rozvoj konkurenceschopného, udržitelného 
a inovativního hospodářství a že tato 
pracovní síla musí najít účinné uplatnění 
na pracovním trhu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 5
Iosif Matula
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že pouze kvalifikovaná 
pracovní síla má zásadní význam pro 
rozvoj konkurenceschopného, udržitelného 
a inovativního hospodářství;

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že pouze kvalifikovaná 
pracovní síla má zásadní význam pro 
rozvoj konkurenceschopného, udržitelného 
a inovativního hospodářství; v souvislosti s 
poučením, jež přinesla současná 
hospodářská krize, zdůrazňuje, že agendu 
pro nové dovednosti a pracovní místa je 
třeba přizpůsobit pokrizovému období a 
vytvořit mechanismus, který zabrání 
opakování takových jevů;  

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že pouze kvalifikovaná 
pracovní síla má zásadní význam pro 
rozvoj konkurenceschopného, udržitelného 
a inovativního hospodářství;

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že pouze kvalifikovaná 
pracovní síla má zásadní význam pro 
rozvoj konkurenceschopného, udržitelného 
a inovativního hospodářství a že by měla 
být přijata politická opatření zaměřená na 
modernizaci systému pro vědu a inovace, 
který bude podporovat zvyšování 
zaměstnanosti, růstu a sociální 
soudržnosti; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 7
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že pouze kvalifikovaná 
pracovní síla má zásadní význam pro 
rozvoj konkurenceschopného, udržitelného 
a inovativního hospodářství;

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že pouze kvalifikovaná 
pracovní síla má zásadní význam pro 
rozvoj konkurenceschopného, udržitelného 
a inovativního hospodářství; zdůrazňuje, 
že EU musí dosáhnout cíle, který si 
stanovila v oblasti zaměstnanosti: do roku 
2020 zajistit 75% míru zaměstnanosti u 
obyvatel ve věkové skupině 20 až 64 let;

Or. lt

Pozměňovací návrh 8
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že pouze kvalifikovaná 
pracovní síla má zásadní význam pro 
rozvoj konkurenceschopného, udržitelného 
a inovativního hospodářství;

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a 
pracovní místa“ jako součást strategie 2020 
a klade důraz na to, že kvalifikovaná 
pracovní síla má zásadní význam pro 
rozvoj konkurenceschopného, udržitelného 
a inovativního hospodářství; zdůrazňuje, 
že jedním z cílů strategie Evropa 2020 je 
podpora ekologického, 
konkurenceschopného a sociálního 
hospodářství, které bude schopno účinně 
využívat zdroje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 1 – podbod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1) zdůrazňuje, že je třeba zlepšit úroveň a 
zvýšit rozmanitost služeb v oblasti 
zaměstnanosti, poskytovaných jak 
uchazečům o zaměstnání, tak 
zaměstnavatelům, a zejména pak usilovat 
v této oblasti o rozvoj individualizovaných 
veřejných služeb pro nezaměstnané, 
mládež a zranitelné skupiny;

Or. ro

Pozměňovací návrh 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) žádá, aby byla věnována větší pozornost 
otázce snižování nezaměstnanosti mezi 
mladými lidmi, z nichž mnozí mají dobré 
vzdělání a vysokou kvalifikaci, přesto však 
vlivem faktorů, jako je nedostatek 
zkušeností, nejsou schopni najít práci, a 
aby v tomto směru byly podniknuty 
patřičné kroky; poukazuje na to, že tato 
situace by mohla vést k dlouhodobému 
narušení trhu práce v EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 11
Iosif Matula
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Návrh stanoviska
Bod 1 – podbod 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2) žádá, aby členské státy vytvořily sadu 
nástrojů, které umožní starším osobám 
snadnější přístup na trh práce a zajistí jim 
lepší pracovní a životní podmínky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 12
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

b) upozorňuje na to, že se zvyšuje míra 
nezaměstnanosti žen, a to i žen, které mají 
vysokou kvalifikaci a velmi dobré odborné 
schopnosti, a vyzývá Komisi, aby hledala 
způsob jak zajistit, aby ženy a muži měli 
na trhu práce rovné příležitosti; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 13
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 1 – podbod 3 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3) podporuje uplatňování integrovaných 
přístupů počítajících s účastí hlavních 
aktérů na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni a zaměřených na vytváření 
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stimulujících podmínek pro poskytování 
průběžné odborné přípravy, zlepšování její 
kvality a zvyšování úrovně podnikatelské 
kultury;

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond 
(ESF), Evropský fond pro regionální 
rozvoj (ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress;

2. podporuje efektivnější využívání 
finančních prostředků různých 
strukturálních fondů v oblasti politiky 
soudržnosti, jako je Evropský fond pro 
regionální rozvoj (ERDF), Evropský 
sociální fond (ESF) a Fond pro rozvoj 
venkova (EARDF), a rovněž i větší 
koordinaci těchto fondů s dalšími 
evropskými finančními nástroji 
zaměřenými na rozvíjení nových 
dovedností a na vytváření pracovních 
míst, jako je program celoživotního učení a 
program Progress, tak aby s ohledem na 
dosažení cílů agendy pro nové dovednosti 
a pracovní místa mezi těmito různými 
finančními nástroji a různými evropskými 
politikami vznikaly synergie; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress;

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a s větší účastí vlád členských 
států na podpoře vytváření pracovních
míst, a to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o co nejrozsáhlejší využívání 
prostředků těchto fondů: Evropský 
sociální fond (ESF), Evropský fond pro 
regionální rozvoj (ERDF), Fond pro rozvoj 
venkova (EARDF), program celoživotního 
učení a program Progress;

Or. lt

Pozměňovací návrh 16
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress;

2. poukazuje na potřebu efektivnějšího 
využívání finančních prostředků pro rozvoj 
nových dovedností a vytváření pracovních 
míst, a to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress; 

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Lambert van Nistelrooij
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. souhlasí s efektivnějším využíváním
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress;

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam decentralizovaného 
přístupu k využívání prostředků těchto 
fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress;

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress; vyslovuje svou podporu 
tomu, aby pro účely odborné přípravy 
pracovníků zaměřené na získávání nových 
dovedností a pro účely vytváření 
stimulačních podmínek pro zvyšování 
zaměstnanosti byly využívány programy 
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INTERREG;

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress;

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress; zdůrazňuje význam 
synergií mezi různými evropskými fondy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
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(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress;

(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress; je přesvědčen, že je 
rovněž potřeba vytvářet pro jednotlivce a 
podniky vhodné pobídky k investování do 
odborné přípravy, které povedou ke 
zvyšování odborných schopností 
pracovníků a umožní tak lépe reagovat na 
požadavky trhu práce;

Or. lt

Pozměňovací návrh 21
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress;

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress; poukazuje v této 
souvislosti na potřebu uvážit přínos  
politiky soudržnosti ke stěžejní iniciativě 
Evropa účinněji využívající zdroje a její 
potenciál pro udržitelný růst; zdůrazňuje 
potenciál nového udržitelného 
hospodářství a konkrétní potřebu rozvíjet 
„zelené“ dovednosti, které by 
pracovníkům umožňovaly tento potenciál 
zužitkovat ve svůj prospěch, a využívat 
znalostí organizací občanské společnosti v 
ekologických a environmentálních 
otázkách jejich zapojením do plánování, 
uskutečňování, sledování a hodnocení 
národních programů reforem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress;

2. souhlasí s efektivnějším využíváním 
finančních prostředků pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst, a 
to včetně rozvíjejících se oblastí 
„zeleného“ hospodářství, a hájí využívání 
sociálního hospodářství jako prostředku 
vytváření pracovních míst pro 
znevýhodněné sociální skupiny. Jedná se 
především o Evropský sociální fond (ESF), 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova 
(EARDF), program celoživotního učení a 
program Progress;

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2 – podbod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1) vítá spuštění pilotního projektu Vaše 
první práce v rámci sítě EURES, jehož 
cílovou skupinou jsou uchazeči o 
zaměstnání z řad mládeže v celé 27; 
domnívá se, že tohoto projektu by se měly 
účastnit i místní orgány a organizace 
věnující se začleňování mladých lidí bez 
ohledu na jejich sociální či zeměpisný 
původ;  
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Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na význam regionálního 
rozměru provádění agendy pro nové 
dovednosti a pracovní místa; zastává 
názor, že účast evropských regionů 
napomůže k reálnému úspěchu tohoto 
programu, a požaduje posílení tohoto 
rozměru;

Or. pt

Pozměňovací návrh 25
Elie Hoarau

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. souhlasí se zvýšením vlivu nástrojů 
politiky soudržnosti včetně ESF, a to se 
zaměřením na koncentraci finančních 
zdrojů do menšího počtu priorit, na 
posílení podmínek na institucionální 
reformy, soustředěním se na jasné a 
měřitelné cíle a na zavedení investičních 
smluv pro rozvoj a partnerství mezi 
Komisí a členskými státy;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 26
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. souhlasí se zvýšením vlivu nástrojů 
politiky soudržnosti včetně ESF, a to se 
zaměřením na koncentraci finančních 
zdrojů do menšího počtu priorit, na 
posílení podmínek na institucionální 
reformy, soustředěním se na jasné a 
měřitelné cíle a na zavedení investičních 
smluv pro rozvoj a partnerství mezi Komisí 
a členskými státy;

3. souhlasí se zvýšením vlivu nástrojů 
politiky soudržnosti včetně ESF, a to se 
zaměřením na koncentraci finančních 
zdrojů do menšího počtu priorit, na 
posílení podmínek na institucionální 
reformy a na větší uplatňování zásady 
partnerství, soustředěním se na jasné a 
měřitelné cíle a na zavedení investičních 
smluv pro rozvoj a partnerství mezi Komisí 
a členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje skutečnost, že ESF je 
víceletý program, která má klíčový 
význam pro zvyšování zaměstnatelnosti a 
přispívá rovněž k cíli sociálního 
začleňování a k posilování 
konkurenceschopnosti evropských 
regionů; navrhuje proto, aby bylo 
přidělováno více prostředků ESF na 
financování horizontálních priorit a 
současně byla prováděna politická 
opatření na poli zaměstnanosti;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 28
Kerstin Westphal

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje politiky zaměřené na 
vytváření nových pracovních míst se 
zohledněním potřeb malých a středních 
podniků (MSP), na které připadají 2/3 
všech pracovních míst v soukromém 
sektoru;

4. podporuje politiky zaměřené na 
vytváření nových pracovních míst se 
zohledněním potřeb malých a středních 
podniků (MSP), na které připadají 2/3 
všech pracovních míst v soukromém 
sektoru; poukazuje v této souvislosti na to, 
že by měly být rovněž využity znalosti a 
zkušenosti starších lidí, například v 
podobě projektů koučování; 

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje politiky zaměřené na 
vytváření nových pracovních míst se 
zohledněním potřeb malých a středních 
podniků (MSP), na které připadají 2/3 
všech pracovních míst v soukromém 
sektoru;

4. podporuje politiky zaměřené na 
vytváření nových pracovních míst se 
zohledněním potřeb malých a středních 
podniků (MSP), na které připadají 2/3 
všech pracovních míst v soukromém 
sektoru, a je toho názoru, že by měly být 
vytvořeny rovněž systémy odborného 
výcviku, které by odpovídaly potřebám 
podniků;

Or. pt

Pozměňovací návrh 30
Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje politiky zaměřené na 
vytváření nových pracovních míst se 
zohledněním potřeb malých a středních 
podniků (MSP), na které připadají 2/3 
všech pracovních míst v soukromém 
sektoru;

4. podporuje politiky zaměřené na 
vytváření nových pracovních míst s 
přednostním zohledněním potřeb malých a 
středních podniků (MSP), na které 
připadají 2/3 všech pracovních míst v 
soukromém sektoru; 

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje politiky zaměřené na 
vytváření nových pracovních míst se 
zohledněním potřeb malých a středních 
podniků (MSP), na které připadají 2/3 
všech pracovních míst v soukromém 
sektoru;

4. podporuje politiky zaměřené na 
vytváření nových pracovních míst se 
zohledněním potřeb malých a středních 
podniků (MSP), na které připadají 2/3 
všech pracovních míst v soukromém 
sektoru; zdůrazňuje, že velký význam pro 
odborný výcvik a tvorbu pracovních míst 
má financování ze soukromého sektoru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 4



AM\871482CS.doc 19/32 PE467.282v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje politiky zaměřené na 
vytváření nových pracovních míst se 
zohledněním potřeb malých a středních 
podniků (MSP), na které připadají 2/3 
všech pracovních míst v soukromém 
sektoru;

4. podporuje politiky zaměřené na 
vytváření nových pracovních míst se 
zohledněním potřeb malých a středních 
podniků (MSP), na které připadají 2/3 
všech pracovních míst v soukromém 
sektoru; je přesvědčen, že je třeba usilovat 
o reformu trhu práce, která by vedla ke 
zlepšení jeho flexibility a flexikurity; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet dovednosti, 
jaké si žádá práce v současném a 
budoucím světě, zvyšovat kvalitu 
pracovních míst, zajistit lepší pracovní 
podmínky a umožnit tvorbu nových 
pracovních míst;

Or. lt

Pozměňovací návrh 33
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje politiky zaměřené na 
vytváření nových pracovních míst se 
zohledněním potřeb malých a středních 
podniků (MSP), na které připadají 2/3 
všech pracovních míst v soukromém 
sektoru;

4. podporuje politiky zaměřené na 
vytváření nových pracovních míst se 
zohledněním potřeb malých a středních 
podniků (MSP), na které připadají 2/3 
všech pracovních míst v soukromém 
sektoru; vyzývá členské státy a Komisi, aby 
se zvláště zabývala podílem žen na 
podnikatelské činnosti, který se 
posledních deset let nezvyšuje, vytvářela 
pro ně prostředí příznivé pro vytváření 
nových a zachování stávajících 
pracovních míst a umožnila jim lepší 
přístup k prostředkům financování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje politiky zaměřené na 
vytváření nových pracovních míst se 
zohledněním potřeb malých a středních 
podniků (MSP), na které připadají 2/3 
všech pracovních míst v soukromém 
sektoru;

4. podporuje politiky zaměřené na 
vytváření nových pracovních míst se
zohledněním potřeb malých a středních 
podniků (MSP), na které připadají 2/3 
všech pracovních míst v soukromém 
sektoru; je zastáncem inovativních 
opatření pro rozvíjení nových dovedností, 
zejména v souvislosti s MSP;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh stanoviska
Bod 4 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) domnívá se, že vzhledem ke stárnutí 
evropského obyvatelstva by měla být 
podniknuta ráznější opatření, která by 
umožnila zaměstnávání osob starších 55 
let a která by mohly mít například formu 
pobídek pro zaměstnavatele; zdůrazňuje, 
že je třeba, aby těmto osobám bylo 
zajištěno doplňkové vzdělávání v podobě 
odborné přípravy, které by jim umožnilo 
získat nové kvalifikace a vrátit se zpět na 
trh práce;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 36
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje na důležitost uplatňování 
zásady flexikurity; žádá, aby byl vytvořen 
systém koordinovaného zaměstnávání a 
odborné přípravy, podpory příjmu a 
rovnováhy mezi profesním a soukromým 
životem, který by zajišťoval flexibilitu trhu 
práce, bezpečnost pracovníků a jistotu 
pracovního místa a který by zlepšil 
rovnováhu těchto faktorů na trhu práce;

Or. lt

Pozměňovací návrh 37
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
stávající rámec režimů přímé podpory 
podnikání a zabývala se možností uvolnit 
značný díl této podpory na tvorbu 
pracovních míst v podnicích, rozvoj 
dovedností pracovníků a realizaci 
programů doplňkového vzdělávání;

Or. lt

Pozměňovací návrh 38
Elie Hoarau
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. za důležité považuje účinné stimuly a 
systémy společného nesení nákladů s cílem 
zvýšit veřejné a soukromé investice do 
soustavného zaškolování pracovníků a do 
celoživotního učení s důrazem na 
informační a komunikační technologie a 
digitální gramotnost;

5. za důležité považuje účinné stimuly a 
systémy společného nesení nákladů s cílem 
zvýšit veřejné a soukromé investice do 
soustavného zaškolování vedoucích a 
ostatních pracovníků, vzdělávání a do 
začleňování nejvíce znevýhodněných 
skupin do světa práce, mj. s důrazem na 
informační a komunikační technologie a 
digitální gramotnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. za důležité považuje účinné stimuly a 
systémy společného nesení nákladů s cílem 
zvýšit veřejné a soukromé investice do 
soustavného zaškolování pracovníků a do 
celoživotního učení s důrazem na 
informační a komunikační technologie a 
digitální gramotnost;

5. za velice důležité považuje účinné 
stimuly a systémy společného nesení 
nákladů s cílem zvýšit veřejné a soukromé 
investice do soustavného zaškolování 
pracovníků a do celoživotního učení s 
důrazem na informační a komunikační 
technologie a digitální gramotnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. za důležité považuje účinné stimuly a
systémy společného nesení nákladů s cílem 
zvýšit veřejné a soukromé investice do 
soustavného zaškolování pracovníků a do 
celoživotního učení s důrazem na 
informační a komunikační technologie a 
digitální gramotnost;

5. upozorňuje na velký význam účinných 
stimulů a systémů společného nesení 
nákladů s cílem zvýšit veřejné a soukromé 
investice do soustavného zaškolování 
pracovníků a do celoživotního učení s 
důrazem na informační a komunikační 
technologie a digitální gramotnost, 
upozorňuje též na význam jazykového 
studia, rozvojového plánování, analytické 
práce, organizačních, řešitelských a 
komunikačních dovedností a na rozvíjení 
schopnosti přizpůsobovat se novým 
situacím;

Or. lt

Pozměňovací návrh 41
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. za důležité považuje účinné stimuly a 
systémy společného nesení nákladů s cílem 
zvýšit veřejné a soukromé investice do 
soustavného zaškolování pracovníků a do 
celoživotního učení s důrazem na 
informační a komunikační technologie a 
digitální gramotnost;

5. za důležité považuje účinné stimuly a 
systémy společného nesení nákladů s cílem 
zvýšit veřejné a soukromé investice do 
soustavného zaškolování pracovníků a do 
celoživotního učení s důrazem na 
informační a komunikační technologie a 
digitální gramotnost; zdůrazňuje, že je 
třeba umožnit lidem přístup 
k informačním technologiím bez ohledu 
na místo jejich bydliště a jejich sociální 
poměry;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Petru Constantin Luhan
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je přesvědčen, že podpora podnikání v 
rámci VaV povede k tvorbě nových 
pracovních míst a umožní rozvíjení 
nových dovedností odpovídajících 
potřebám trhu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že výměna zkušeností a 
vytvářeni sítí mezi institucemi 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumnými 
pracovišti a podnikatelskými centry jsou 
důležité pro zvyšování úrovně dovedností a 
přizpůsobování se potřebám na trhu práce;

6. zdůrazňuje, že výměna zkušeností, 
osvědčených postupů a vytváření sítí mezi 
institucemi a koordinačních mechanismů
vysokoškolského vzdělávání, výzkumnými 
pracovišti a podnikatelskými centry jsou 
důležité pro zvyšování úrovně dovedností a 
přizpůsobování se potřebám na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že výměna zkušeností a 
vytvářeni sítí mezi institucemi 

6. zdůrazňuje, že výměna zkušeností a 
vytváření sítí mezi institucemi 
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vysokoškolského vzdělávání, výzkumnými 
pracovišti a podnikatelskými centry jsou 
důležité pro zvyšování úrovně dovedností a 
přizpůsobování se potřebám na trhu práce;

vysokoškolského vzdělávání, výzkumnými 
pracovišti a podnikatelskými centry jsou 
zásadním předpokladem pro zvyšování 
úrovně dovedností a přizpůsobování se 
potřebám na trhu práce;

Or. es

Pozměňovací návrh 45
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že výměna zkušeností a 
vytvářeni sítí mezi institucemi 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumnými 
pracovišti a podnikatelskými centry jsou 
důležité pro zvyšování úrovně dovedností a 
přizpůsobování se potřebám na trhu práce;

6. zdůrazňuje, že výměna zkušeností a 
vytváření sítí mezi institucemi 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumnými 
pracovišti a podnikatelskými centry jsou 
důležité pro zvyšování úrovně dovedností a 
přizpůsobování se potřebám na trhu práce; 
zdůrazňuje, že je třeba upevnit sítě 
zaměstnavatelů a podněcovat ke vzájemné 
výměně osvědčených postupů; důraz klade 
na stabilní rovnováhu mezi nabídkou / 
poptávkou zaměstnavatelů a institucí 
zajišťujících odbornou přípravu; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že výměna zkušeností a 
vytvářeni sítí mezi institucemi 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumnými 

6. zdůrazňuje, že výměna zkušeností a 
vytváření sítí na vnitrostátní a 
celoevropské úrovni mezi institucemi 



PE467.282v01-00 26/32 AM\871482CS.doc

CS

pracovišti a podnikatelskými centry jsou 
důležité pro zvyšování úrovně dovedností a 
přizpůsobování se potřebám na trhu práce;

vysokoškolského vzdělávání, výzkumnými 
pracovišti a podnikatelskými centry jsou 
důležité pro zvyšování úrovně dovedností a 
přizpůsobování se potřebám na trhu práce;

Or. lt

Pozměňovací návrh 47
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že výměna zkušeností a 
vytvářeni sítí mezi institucemi 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumnými 
pracovišti a podnikatelskými centry jsou 
důležité pro zvyšování úrovně dovedností a 
přizpůsobování se potřebám na trhu práce;

6. zdůrazňuje, že výměna zkušeností a 
vytváření sítí mezi institucemi 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumnými 
pracovišti a podnikatelskými centry jsou 
důležité pro zvyšování úrovně dovedností a 
přizpůsobování se potřebám na trhu práce; 
je přesvědčen, že na trhu práce je třeba 
zajistit podmínky, které usnadní tvorbu 
pracovních míst, jako je snížení 
administrativní zátěže či daní spojených s 
prací a mobilitou, což má obzvláště velký 
význam v prudce se rozvíjejících 
odvětvích, která podstatně závisejí na 
technologickém výzkumu a vývoji;  
domnívá se, že je třeba podporovat 
podnikání, například formou výměny 
osvědčených postupů v oblasti rozvoje 
podnikání a prováděním programu 
Erasmus pro mladé podnikatele;

Or. lt

Pozměňovací návrh 48
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že výměna zkušeností a 
vytvářeni sítí mezi institucemi 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumnými 
pracovišti a podnikatelskými centry jsou 
důležité pro zvyšování úrovně dovedností a 
přizpůsobování se potřebám na trhu práce;

6. zdůrazňuje, že výměna zkušeností a 
vytvářeni sítí mezi institucemi 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumnými 
pracovišti a podnikatelskými centry a 
rovněž i veřejnými institucemi a místními 
orgány jsou důležité pro zvyšování úrovně 
dovedností a přizpůsobování se potřebám 
na trhu práce; vyzývá místní a regionální 
orgány, aby napomáhaly uplatňování 
Evropského systému řízení podniků a 
auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (EMAS) a podněcovaly ve všech 
hospodářských odvětvích snahu získat v 
rámci tohoto systému registraci; žádá, aby 
byly vytvářeny programy profesního 
poradenství pro místní a regionální 
správu zaměřené na zvyšování obecného 
povědomí o ekologických a 
environmentálních otázkách s cílem 
podporovat rozvoj udržitelného 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá, aby byla zvážena možnost 
vytvoření jednotného evropského systému 
kritérií vyššího vzdělávání, který by 
zajišťoval všem evropským studentům 
možnost uplatnění na trhu práce za 
rovných podmínek a který by 
prostřednictvím výměny osvědčených 
postupů vedl ke zlepšení činnosti 
univerzit;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 50
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá návrh Komise podporovat 
evropská centra excelence v rámci nových 
akademických specializací 
přizpůsobených pro potřeby pracovních 
míst v budoucnosti; zdůrazňuje, že 
zejména v městských oblastech mají
regionální a místní orgány nejlepší 
možnosti a předpoklady pro vytváření 
nezbytných podmínek pro růst seskupení 
inovačních podniků; poukazuje na to, že 
takovéto seskupování se může stát 
rozhodujícím podnětem k urychlení 
hospodářského rozvoje a vést k tvorbě 
nových pracovních míst v regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že hlavní zodpovědnost 
za dosáhnutí cílů Programu pro nové 
dovednosti a nová pracovní místa mají 
členské státy. Proto je nevyhnutné, aby 
Komise zabezpečila převzetí cílů programu 
ze strany každého členského státu;

7. poukazuje na to, že hlavní zodpovědnost 
za dosáhnutí cílů Programu pro nové 
dovednosti a nová pracovní místa mají 
členské státy a jejich regiony. Proto je 
nevyhnutné, aby Komise zabezpečila 
převzetí cílů programu ze strany každého 
členského státu;



AM\871482CS.doc 29/32 PE467.282v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Elie Hoarau

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi k přijetí opatření na 
odstranění administrativních a právních 
překážek v zájmu zlepšení mobility 
pracovní sily: při uznávaní kvalifikací a 
při přenositelnosti doplňkových 
důchodových práv.

8. vyzývá Komisi k přijetí opatření na 
odstranění administrativních a právních 
překážek v zájmu zlepšení mobility 
vedoucích a ostatních pracovníků, 
přičemž by platilo uznávání kvalifikací, 
přenositelnost doplňkových důchodových 
práv a přenositelnost práv týkajících se 
veřejného a soukromého zdravotního 
pojištění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi k přijetí opatření na 
odstranění administrativních a právních 
překážek v zájmu zlepšení mobility 
pracovní sily: při uznávaní kvalifikací a při 
přenositelnosti doplňkových důchodových 
práv.

8. vyzývá Komisi k přijetí opatření na 
odstranění administrativních a právních 
překážek v zájmu zlepšení mobility 
pracovní sily: při uznávaní kvalifikací a při 
přenositelnosti doplňkových důchodových 
práv; zdůrazňuje, že je třeba výrazně zvýšit 
mobilitu pracovní síly mezi členskými 
státy EU, která by se mohla stát 
prostředkem snižování regionální 
nerovnováhy a plnění cílů politiky 
soudržnosti.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 54
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi k přijetí opatření na 
odstranění administrativních a právních 
překážek v zájmu zlepšení mobility 
pracovní sily: při uznávaní kvalifikací a při 
přenositelnosti doplňkových důchodových 
práv.

8. vyzývá Komisi k přijetí opatření na 
odstranění administrativních a právních 
překážek v zájmu zlepšení mobility 
pracovní sily: při uznávaní kvalifikací a při 
přenositelnosti doplňkových důchodových 
práv; vítá iniciativu Komise zaměřenou na 
reformu Evropských služeb zaměstnanosti 
EURES, která si klade za cíl zlepšit služby 
pro mobilní pracovníky a uchazeče 
o zaměstnání, zejména v pohraničních 
regionech; zdůrazňuje, že EURES má 
klíčovou úlohu, pokud jde o seznamování 
mobilních pracovníků a uchazečů 
o zaměstnání s jejich právy, a že tímto 
způsobem napomáhá vytváření reálně 
fungujícího vnitřního trhu; podtrhuje 
důležitou úlohu sociálních partnerů v 
oblasti poradenství pro pracovníky v 
přeshraničních partnerstvích, sloužících 
tímto způsobem zlepšování hospodářské 
situace v pohraničních regionech.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zastává názor, že s ohledem na 
rychlost změn v oblasti technologií a 
výrobních systémů by měl být vytvořen 
trvalý postup, který by umožňoval 
posuzovat plnění Programu pro nové 
dovednosti a nová pracovní místa ve světle 
těchto změn;

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. žádá, aby do procesů hodnocení, 
úprav a definování změn v provádění 
programu byly zapojeny zainteresované 
subjekty na regionální a místní úrovni.

Or. es

Pozměňovací návrh 57
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. v souvislosti s inovačním partnerstvím 
Aktivní a zdravé stárnutí považuje za 
důležité, aby bylo propagováno a 
podporováno poradenství pro starší osoby 
a jejich aktivace.
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Or. en

Pozměňovací návrh 58
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. žádá, aby byla zajištěna široká 
podpora pro poskytování pracovních 
příležitostí starším pracovníkům, protože v 
současné době je o ně ve firmách menší 
zájem.

Or. nl

Pozměňovací návrh 59
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
vypracovala politický dokument, ve 
kterém bude jasně stanovena minimální 
část HDP členských států, kterou by tyto 
státy měly vynaložit na vytváření 
pracovních míst a programy doplňkového 
vzdělávání.

Or. lt


