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Pozměňovací návrh 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že podle čl. 3 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii Unie „usiluje o 
udržitelný rozvoj Evropy, založený na 
vyváženém hospodářském růstu a na 
cenové stabilitě, vysoce 
konkurenceschopném sociálně tržním 
hospodářství směřujícím k plné 
zaměstnanosti a společenskému pokroku 
a na vysokém stupni ochrany“;

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že mechanismy 
správy zavedené balíčkem dvou právních 
aktů a balíčkem šesti právních aktů 
nebyly schopny zaručit rovnováhu mezi 
sociálním pilířem HMU (článek 148 
Smlouvy o fungování Evropské unie) a 
hospodářským pilířem (článek 121 
SFEU), a že je proto mimořádně důležité 
zaručit sociální rozměr správy 
ekonomických záležitostí na různých 
úrovních Unie, jak stanoví článek 9 
SFEU;

Or. es
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Pozměňovací návrh 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EP ve svém 
usnesení ze dne 1. prosince 2011 
o evropském semestru pro koordinaci 
hospodářských politik uvedl, „že jakýkoli 
nový či zdokonalený postup řízení 
a rozhodování v Komisi či Radě musí být 
doprovázen zvýšenou demokratickou 
legitimitou a příslušnou odpovědností vůči 
Evropskému parlamentu“;

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s 
cíli strategie Evropa 2020;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Guillaume Balas

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020;

1. pevně podporuje zavedení evropského 
rámce pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s 
cíli strategie Evropa 2020;

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, avšak vyzývá k užší koordinaci 
politik s cílem zajistit, aby evropská správa 
byla vhodněji sladěna s cíli strategie 
Evropa 2020 a mohla tak skutečně 
přispívat k inteligentnímu a udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění; 

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
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nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020;

nerovnováze, zajišťuje plně koherentní 
veřejnou politiku a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s 
cíli strategie Evropa 2020;

1. je znepokojen skutečností, že stávající 
evropský rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který usiluje o předcházení 
významné nerovnováze v hospodářském 
rozvoji členských států tím, že zajišťuje 
užší koordinaci politik, nevedl k 
inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění v souladu s cíli
strategie Evropa 2020;

Or. pl

Pozměňovací návrh 9
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020;

1. vyjadřuje hluboké politování nad 
skutečností, že evropský rámec pro správu 
ekonomických záležitostí nezajistil užší 
koordinaci politik s cílem zabránit 
významné nerovnováze a nepodpořil tedy 
inteligentní, udržitelný a začleňující růst v 
souladu s cíli strategie Evropa 2020, které 
se dosud nepodařilo splnit;
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Or. it

Pozměňovací návrh 10
Georgi Pirinski

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s 
cíli strategie Evropa 2020;

1. upozorňuje na skutečnost, že evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který měl zajistit užší 
koordinaci politik s cílem zabránit 
významné nerovnováze, neprokázal 
dostatečnou účinnost při podpoře 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s 
cíli strategie Evropa 2020;

1. bere na vědomí evropský rámec pro 
správu ekonomických záležitostí, který 
zajišťuje užší koordinaci politik s cílem 
zabránit významné nerovnováze, a usiluje 
tak o podporu cílů strategie Evropa 2020;

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Monika Vana
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s 
cíli strategie Evropa 2020;

1. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
evropský rámec pro správu ekonomických 
záležitostí nepřispěl k podpoře 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, a poukazuje na 
to, že podle prognóz bude roční růst HDP 
EU nižší než 1,5 %;  zdůrazňuje, že růst 
byl v posledních letech mírný či stagnoval, 
že cíle strategie EU 2020 týkající se 
zaměstnanosti a chudoby nejsou zdaleka 
splněny a že nerovnost a chudoba jsou 
nadále nepřijatelně vysoké; 1 a

__________________
1 a Hospodářská prognóza EU na rok 2014 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publ
ications/european_economy/2014/pdf/ee7
_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020;

1. podporuje rámec pro správu 
ekonomických záležitostí, který kromě 
toho, že zajišťuje užší koordinaci politik s 
cílem zabránit významné nerovnováze, 
musí podporovat inteligentní, udržitelný a 
začleňující růst v souladu s cíli strategie 
Evropa 2020;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 14
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s 
cíli strategie Evropa 2020;

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje růst, což 
znamená, že je třeba jej posílit v souladu s 
cíli strategie Evropa 2020;

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020;

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020; je potěšen 
skutečností, že evropská správa 
ekonomických záležitostí dosáhla pokroku 
při řešení fiskální konsolidace s tím, že 
celkový dluh EU28 klesl ze 4,5 HDP v 
roce 2011 na očekávané 3 % HDP v roce 
2014;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020;

1. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
evropský rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který byl koncipován jako 
nástroj koordinace hospodářských a 
sociálních politik, se zaměřuje pouze na 
ozdravné politiky; zdůrazňuje, že k tomu, 
aby dokázal zabránit významné 
nerovnováze, musí podporovat 
inteligentní, udržitelný a začleňující růst v 
souladu s cíli strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020;

1. konstatuje, že evropský rámec pro 
správu ekonomických záležitostí může mít 
potenciál zabránit významné nerovnováze 
a podpořit inteligentní, udržitelný a 
začleňující růst v souladu s cíli strategie 
Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s 
cíli strategie Evropa 2020;

1. odmítá evropský rámec pro správu 
ekonomických záležitostí, neboť porušuje 
demokratická a svrchovaná práva lidí a 
členských států; navrhuje zrušit Pakt o 
stabilitě a růstu a rozpočtový pakt a 
nahradit je paktem pro udržitelný rozvoj a 
sociální pokrok;

Or. pt

Pozměňovací návrh 19
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že existuje evropský 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí, který zajišťuje užší koordinaci 
politik s cílem zabránit významné 
nerovnováze a podporuje inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020;

1. vyzývá Komisi, aby předložila přezkum 
evropského rámce pro správu 
ekonomických záležitostí, který zajistí užší 
koordinaci politik členských států s cílem 
zabránit významné nerovnováze, a bude 
tak schopen poskytnout inteligentní, 
udržitelný a začleňující růst tím, že zároveň 
posílí demokratickou legitimitu a kontrolu 
systému jako celku, včetně přezkumu cílů 
strategie Evropa 2020 týkajících se 
zaměstnanosti a sociální oblasti a 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jutta Steinruck

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

1a. vyzývá k tomu, aby hospodářská a 
měnová unie byla sociálnější s cílem 
zlepšit správu ekonomických záležitostí, 
snížit nezaměstnanost, chudobu a sociální 
vyloučení, ukončit sociální dumping a 
vyhnout se strmému pádu, pokud jde o 
sociální normy;  dále vyzývá k přijetí 
paktu o sociálním pokroku, který by 
stanovil závazné společné normy pro 
zaměstnanost, vzdělávání a výzkum a 
vývoj;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje hluboké politování nad tím, 
že Komise ve svém sdělení nezohledňuje 
skutečnost, že balíček šesti právních aktů 
selhal, a vyzývá Komisi, aby navrhla 
přezkum balíčku šesti právních aktů;  
vyzývá Evropskou komisi, aby dostála 
závazku předsedy Junckera k sociálnímu 
ratingu AAA tím, že svůj rámec pro 
správu ekonomických záležitostí zaměří 
na plnění cílů strategie EU2020 s tím, že 
hospodářské cíle a cíle v oblasti 
zaměstnanosti, vzdělávání, chudoby a 
sociálního vyloučení budou na stejné 
úrovni, a že ukončí politiky rámce pro 
správu ekonomických záležitostí, které se 
při dosahování cílů na období do roku 
2020 ukázaly jako kontraproduktivní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že rámec pro správu 
ekonomických záležitostí Evropské unie je 
nepostradatelným nástrojem řízení 
sloužícím ke zjišťování, prevenci a 
nápravě problematických hospodářských 
trendů, jako jsou nadměrné vládní deficity 
či míry veřejného dluhu, které v období 
úvěrové krize způsobily prudké snížení 
růstu a obrovskou nezaměstnanost a 
ohrozily evropské ekonomiky i evropský 
projekt;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je znepokojen skutečností, že stávající 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí nepřikládá dostatečnou váhu 
otázkám zaměstnanosti a sociálním 
otázkám, což výrazně ztěžuje dosahování 
hlavních cílů strategie EU2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyjadřuje politování nad tím, že 
stávající politika správy ekonomických 
záležitostí se zaměřuje výhradně na 
hospodářský růst, aniž by zohledňovala 
potřebu inkluzivního a udržitelného 
přístupu založeného na právech; 
zdůrazňuje, že výhody růstu je třeba 
rozšířit na celou společnost, aby se staly 
udržitelnými a inkluzivními;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že země eurozóny, které 
od partnerů obdržely pomoc k financování 
svých ekonomik, se musí v zásadě držet 
příslušných pravidel, programů a dohod; 
zdůrazňuje, že toto je otázka respektu k 
daňovým poplatníkům v partnerských 
zemích výměnou za jejich velkou 
solidaritu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. souhlasí s komisařem Thyssenem, 
který prohlásil, že země, které poskytují 
kvalitní pracovní místa a lepší sociální 
ochranu a které investují do lidského 
kapitálu, jsou odolnější vůči 
hospodářským krizím; vyzývá Komisi, aby 
tento postoj zohledňovala v rámci celé 
politiky evropského semestru a 
doporučení pro jednotlivé země; 

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že solidarita je základní 
hodnotou, na níž je Evropská unie a 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí Evropské unie vybudován; 
děkuje proto evropským občanům a 
daňovým poplatníkům za jejich velkou 
solidaritu vůči lidem v zemích postižených 
dluhovou krizí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. zdůrazňuje, že členským státům, které 
zavedly strukturální reformy vyjednané 
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prostřednictvím rámce pro správu 
ekonomických záležitostí Evropské unie, 
se úspěšně daří obnovit 
konkurenceschopnost na světovém trhu, 
vytvářet růst a pracovní místa a budovat 
důvěru ve finanční trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. je velice znepokojen tím, že 
zpomalování strukturálních reforem či 
rušení jejich částí vede k úniku kapitálu, 
burzovním pádům, prudkým poklesům 
růstu a vysokým mírám nezaměstnanosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Guillaume Balas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž 
příležitostí k výměně názorů na způsoby, 
jak rámec prohloubit;

2. bere na vědomí podnět Komise k 
prvnímu přezkumu účinnosti stávajícího 
rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby tento přezkum vedl k aktualizaci 
materiálu týkajícího se správy 
ekonomických záležitostí;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 31
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž 
příležitostí k výměně názorů na způsoby, 
jak rámec prohloubit;

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž 
příležitostí k výměně názorů s příslušnými 
výbory Evropského parlamentu na 
způsoby, jak rámec prohloubit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž 
příležitostí k výměně názorů na způsoby, 
jak rámec prohloubit;

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit provádění 
pravidel správy jak členskými státy, tak 
Komisí; předpokládá, že tento přezkum 
poskytne základ pro kritickou analýzu 
pravidel fungování dotyčného rámce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 33
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž 
příležitostí k výměně názorů na způsoby, 
jak rámec prohloubit;

2. bere na vědomí podnět Komise k 
prvnímu přezkumu účinnosti rámce s cílem 
posoudit účinné a stejnoměrné provádění 
pravidel správy jak členskými státy, tak 
Komisí; uvítal by, kdyby se tento přezkum 
stal rovněž příležitostí k výměně názorů na 
způsoby, jak rámec prohloubit, a na 
úpravy, které bude třeba učinit;

Or. it

Pozměňovací návrh 34
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž 
příležitostí k výměně názorů na způsoby, 
jak rámec prohloubit;

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
dotyčného rámce; vyzývá Komisi, aby se 
při tomto přezkumu zaměřila rovněž na 
nedostatky daného rámce, a to i v 
souvislosti s plněním hlavních cílů 
strategie Evropa 2020; uvítal by, kdyby se 
tento přezkum stal rovněž příležitostí k 
výměně názorů na způsoby, jak rámec 
prohloubit a podstatným způsobem zlepšit, 
zejména pokud jde o vlastnictví procesu 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž 
příležitostí k výměně názorů na způsoby, 
jak rámec prohloubit;

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí, jakož i 
jeho vhodnost; uvítal by, kdyby se tento 
přezkum stal rovněž příležitostí k výměně 
názorů na způsoby, jak rámec aktualizovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž 
příležitostí k výměně názorů na způsoby, 
jak rámec prohloubit;

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž 
příležitostí k výměně názorů na způsoby, 
jak stávající rámec zefektivnit;

Or. hu

Pozměňovací návrh 37
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž 

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž 
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příležitostí k výměně názorů na způsoby, 
jak rámec prohloubit;

příležitostí k výměně názorů na způsoby, 
jak rámec prohloubit; navrhuje, aby se
tento přezkum soustředil rovněž na 
opatření, která posílí důvěru soukromého 
sektoru v ekonomiku, neboť důvěra je 
základní podmínkou soukromých investic, 
které jsou zase základní podmínkou pro 
tvorbu pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž 
příležitostí k výměně názorů na způsoby, 
jak rámec prohloubit;

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; 
připomíná, že v zájmu splnění cílů 
stanovených v článku 9 SFEU nelze na 
hospodářskou politiku pohlížet izolovaně 
a aniž bychom zohledňovaly i sociální 
politiku, a proto zdůrazňuje naléhavou 
potřebu zlepšit evropskou správu 
sociálních záležitostí způsobem 
srovnatelným se zřízením evropské správy 
ekonomických záležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
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účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž 
příležitostí k výměně názorů na způsoby, 
jak rámec prohloubit;

účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž 
příležitostí k výměně názorů na způsoby, 
jak rámec zdokonalit;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel správy 
jak členskými státy, tak Komisí; uvítal by, 
kdyby se tento přezkum stal rovněž
příležitostí k výměně názorů na způsoby, 
jak rámec prohloubit;

2. vítá podnět Komise k prvnímu přezkumu 
účinnosti rámce s cílem posoudit účinné 
a stejnoměrné provádění pravidel jak 
členskými státy, tak Komisí; domnívá se, 
že tento přezkum je příležitostí k 
důkladnému a inkluzivnímu 
přehodnocení celkových priorit a 
vhodnosti nástrojů správy ekonomických 
záležitostí s cílem dosáhnout skutečné 
fiskální unie s řádně fungující jednotnou 
měnou; 

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že ačkoli chybí potřebný 
odstup, má v sobě evropský rámec pro 
správu ekonomických záležitostí zárodky 
neúspěchu, neboť se opírá o výraznou 
politickou a měnovou nestabilitu; 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že pokud si je dnes 
Evropská komise vědoma nutnosti 
masivního investičního programu, jedná 
se o zásadně nové směřování rámce pro 
správu ekonomických záležitostí, který v 
posledních letech od těchto investic 
odrazoval; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se proto, že tento přezkum je 
příležitostí k rozvoji nového sociálně-
ekonomického rámce s komplexní 
strategií k posílení evropského sociálního 
acquis; zdůrazňuje potřebu lepšího 
systému koordinace pro eurozónu jako 
celek; 

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Brando Benifei, Mercedes Bresso, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Silvia Costa, 
Maria Arena, Maria João Rodrigues
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje na nutnost vytvořit 
mechanismy automatické stabilizace pro 
situace asymetrických prudkých 
hospodářských výkyvů, například systém 
dávek v nezaměstnanosti pro celou HMU, 
jako prostředek k zachování sociální 
soudržnosti, k podpoře vnitřní poptávky a 
posílení udržitelnosti jednotné měny; 
znovu vyzývá Komisi, aby vypracovala 
zelenou knihu o automatických 
stabilizátorech v eurozóně;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. v tomto ohledu zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj 
veřejných investic; žádá zejména o 
neutralizaci veřejných investic při výpočtu 
dluhů členských států, zejména s ohledem 
na dopad nových účetních norem 
SEC2010 týkajících se investiční kapacity 
některých veřejných orgánů;  žádá proto o 
úpravu rozhodnutí Evropské centrální 
banky; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Mara Bizzotto
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v 
tomto smyslu vítá návrh Komise zaměřit 
činnost nejen na rozpočtovou 
odpovědnost, ale také na investice a 
strukturální reformy s cílem spojit tržní 
ekonomiku se sociálním pokrokem;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Guillaume Balas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v 
tomto smyslu vítá návrh Komise zaměřit 
činnost nejen na rozpočtovou 
odpovědnost, ale také na investice a 
strukturální reformy s cílem spojit tržní 
ekonomiku se sociálním pokrokem;

3. vybízí k posílení demokratické 
legitimity a k prohloubení evropského 
semestru jako užitečného rámce pro 
koordinaci hospodářských a sociálních 
politik členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k posílení a prohloubení 3. vybízí ke kritické analýze evropského 
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evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v 
tomto smyslu vítá návrh Komise zaměřit 
činnost nejen na rozpočtovou odpovědnost, 
ale také na investice a strukturální reformy 
s cílem spojit tržní ekonomiku se 
sociálním pokrokem;

semestru, zejména co se týče jeho 
účinnosti při předcházení krizi; v tomto 
smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice a strukturální reformy s 
cílem spojit tržní ekonomiku se sociálními 
aspekty;

Or. pl

Pozměňovací návrh 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v tomto 
smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice a strukturální reformy s 
cílem spojit tržní ekonomiku se sociálním 
pokrokem;

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v tomto 
smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice a strukturální reformy, a 
naléhavě žádá Komisi, aby členské státy 
vyzvala k přijetí konkrétních opatření k 
odstranění naprosté chudoby, se kterou se 
mnohé z nich potýkají;

Or. it

Pozměňovací návrh 50
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným
prostředkem pro předcházení krizi; v 
tomto smyslu vítá návrh Komise zaměřit 

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který by se mohl stát 
prostředkem pro vyrovnání fiskální 
udržitelnosti a makroekonomické 
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činnost nejen na rozpočtovou 
odpovědnost, ale také na investice a 
strukturální reformy s cílem spojit tržní 
ekonomiku se sociálním pokrokem;

rovnováhy se sociální soudržností v celé 
Unii a plnění cílů na období do roku 
2020; v tomto smyslu vyzývá Komisi, aby 
se ve svém návrhu kromě omezené 
rozpočtové odpovědnosti zaměřila na 
politiky týkající se sociálních investic a 
strukturálních reforem s cílem zajistit, aby 
sociálně tržní ekonomika směřovala k 
většímu sociálnímu pokroku a ke 
spravedlivějšímu rozdělení bohatství, k 
soudržnosti a k větší rovnosti pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k posílení a prohloubení
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v tomto 
smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice a strukturální reformy s 
cílem spojit tržní ekonomiku se sociálním 
pokrokem;

3. vybízí k přezkumu evropského 
semestru, který je účinným prostředkem 
pro předcházení krizi; v tomto smyslu vítá 
návrh Komise zaměřit činnost nejen na 
rozpočtovou odpovědnost, ale také na 
investice a strukturální reformy, za 
předpokladu, že spojí tržní ekonomiku se 
sociálním pokrokem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v tomto 

3. vybízí k posílení a zefektivnění
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v tomto 
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smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice a strukturální reformy s 
cílem spojit tržní ekonomiku se sociálním 
pokrokem;

smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice a strukturální reformy s 
cílem spojit tržní ekonomiku se sociálním 
pokrokem;

Or. hu

Pozměňovací návrh 53
Lampros Fountoulis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v tomto 
smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice a strukturální reformy s 
cílem spojit tržní ekonomiku se sociálním 
pokrokem;

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru jako prostředku pro 
předcházení krizi; v tomto smyslu vítá 
návrh Komise zaměřit činnost nejen na 
rozpočtovou odpovědnost, ale také na 
investice a cílené strukturální reformy s 
cílem spojit tržní ekonomiku se sociálním 
pokrokem;

Or. el

Pozměňovací návrh 54
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v tomto 
smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice a strukturální reformy s 
cílem spojit tržní ekonomiku se sociálním 
pokrokem;

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v tomto 
smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice a strukturální reformy s
cílem spojit tržní ekonomiku se sociální 
soudržností;
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Or. es

Pozměňovací návrh 55
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v tomto 
smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice a strukturální reformy s 
cílem spojit tržní ekonomiku se sociálním 
pokrokem;

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi, tvorbu 
pracovních míst a pro konvergenci růstu v 
EU v době po krizi; v tomto smyslu vítá 
návrh Komise zaměřit činnost nejen na 
rozpočtovou odpovědnost, ale také na 
investice a strukturální reformy s cílem 
spojit tržní ekonomiku a tvorbu 
pracovních míst se sociálním pokrokem;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v tomto 
smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice a strukturální reformy s 
cílem spojit tržní ekonomiku se sociálním 
pokrokem;

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi a 
podporu inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění; v tomto 
smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice a strukturální reformy s 
cílem spojit sociálně tržní ekonomiku se 
sociálním pokrokem a soudržností;

Or. en



AM\1048145CS.doc 29/69 PE546.881v01-00

CS

Pozměňovací návrh 57
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v tomto 
smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice a strukturální reformy s 
cílem spojit tržní ekonomiku se sociálním 
pokrokem;

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi a 
podporu růstu; v tomto smyslu vítá návrh 
Komise zaměřit činnost nejen na 
rozpočtovou odpovědnost, ale také na 
investice s cílem spojit tržní ekonomiku se 
sociálním pokrokem;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v 
tomto smyslu vítá návrh Komise zaměřit 
činnost nejen na rozpočtovou 
odpovědnost, ale také na investice a 
strukturální reformy s cílem spojit tržní 
ekonomiku se sociálním pokrokem;

3. tvrdí, že by nemělo dojít k posílení a 
prohloubení evropského semestru, a 
domnívá se, že zůstane-li zachován, dojde 
de zhoršení krize;

Or. pt

Pozměňovací návrh 59
Brando Benifei, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v tomto 
smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice a strukturální reformy s 
cílem spojit tržní ekonomiku se sociálním 
pokrokem;

3. vybízí k posílení a prohloubení 
evropského semestru, který je účinným 
prostředkem pro předcházení krizi; v tomto 
smyslu vítá návrh Komise zaměřit činnost 
nejen na rozpočtovou odpovědnost, ale 
také na investice, včetně sociálních 
investic, na tvorbu kvalitních pracovních 
míst a na strukturální reformy s cílem 
spojit tržní ekonomiku se sociálním 
pokrokem;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že samotný princip 
semestru není přizpůsoben sociální oblasti 
vzhledem k roztříštěným, nedostatečným a 
neúčinným ukazatelům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že strukturální reformy 
zavedené členskými státy nejvíce 
zasaženými krizí nepřinesly ovoce;  vyzývá 
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proto k přezkumu slepé politiky úsporných 
opatření uplatňované v Evropě a k 
podpoře veřejných investic v reakci na 
danou situaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že pro pozitivní vývoj EU 
je nutná rovnováha mezi politikou 
zaměstnanosti a hospodářskou politikou 
podle článku 121 SFEU a článku 148 
SFEU; vyzývá k přijetí sociálního 
protokolu, který by byl připojen ke 
Smlouvám a který by chránil základní 
sociální a pracovní práva tak, aby sociální 
práva měla stejné postavení jako 
hospodářské svobody;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá k větší hospodářské a sociální 
soudržnosti, které bude docíleno 
posílením Evropského sociálního fondu a 
Fondu soudržnosti, s cílem zachovat a 
vytvářet pracovní místa s příslušnými 
právy, a podporou opatření v boji proti 
nezaměstnanosti a chudobě; 
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Or. pt

Pozměňovací návrh 64
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje, aby byly uspořádány společné 
schůze Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a 
Rady pro hospodářské a finanční věci s 
cílem podpořit koordinované sociální a 
hospodářské politiky pro posílení 
konkurenceschopnosti v Evropě, ale také 
dlouhodobě posilovat růst a zaměstnanost;

4. navrhuje, aby byly uspořádány společné 
schůze Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a 
Rady pro hospodářské a finanční věci s 
cílem podpořit koordinované sociální a 
hospodářské politiky pro posílení 
konkurenceschopnosti v Evropě, ale také 
dlouhodobě posilovat jak růst, tak i
zaměstnanost s cílem vytvářet kvalitní 
pracovní místa;

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje, aby byly uspořádány společné 
schůze Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a 
Rady pro hospodářské a finanční věci s 
cílem podpořit koordinované sociální a 
hospodářské politiky pro posílení 
konkurenceschopnosti v Evropě, ale také 
dlouhodobě posilovat růst a zaměstnanost;

4. navrhuje, aby byly uspořádány společné 
schůze Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a 
Rady pro hospodářské a finanční věci s 
cílem podpořit sociální a hospodářské 
politiky pro posílení konkurenceschopnosti 
v Evropě, ale také dlouhodobě posilovat 
růst a zaměstnanost;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 66
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje, aby byly uspořádány společné 
schůze Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a 
Rady pro hospodářské a finanční věci s 
cílem podpořit koordinované sociální a 
hospodářské politiky pro posílení 
konkurenceschopnosti v Evropě, ale také 
dlouhodobě posilovat růst a zaměstnanost;

4. navrhuje, aby byly uspořádány společné 
schůze Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a 
Rady pro hospodářské a finanční věci s 
cílem podpořit koordinované sociální a 
hospodářské politiky pro posílení 
konkurenceschopnosti v Evropě, 
odstranění místní nezaměstnanosti, ale 
také dlouhodobé posilování růstu a 
zaměstnanosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje, aby byly uspořádány společné 
schůze Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a 
Rady pro hospodářské a finanční věci s 
cílem podpořit koordinované sociální a 
hospodářské politiky pro posílení
konkurenceschopnosti v Evropě, ale také 
dlouhodobě posilovat růst a zaměstnanost;

4. zdůrazňuje potřebu vyváženějšího 
rozdělení odpovědností a lepší spolupráce 
mezi orgány souvisejícími s Radou pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele a Radou pro 
hospodářské a finanční věci, a navrhuje 
proto, aby byly uspořádány společné 
schůze Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a 
Rady pro hospodářské a finanční věci s 
cílem podpořit koordinované sociální a 
hospodářské politiky zaměřené na 
snižování nerovností, chudoby a 
sociálního vyloučení a na zlepšení 
konkurenceschopnosti v Evropě, ale také 
dlouhodobě posilovat udržitelný růst a 
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kvalitní pracovní místa v zájmu sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Lampros Fountoulis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje, aby byly uspořádány společné 
schůze Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a 
Rady pro hospodářské a finanční věci s 
cílem podpořit koordinované sociální a 
hospodářské politiky pro posílení 
konkurenceschopnosti v Evropě, ale také 
dlouhodobě posilovat růst a zaměstnanost;

4. navrhuje, aby byly uspořádány společné 
schůze Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a 
Rady pro hospodářské a finanční věci s 
cílem podpořit koordinované sociální a 
hospodářské politiky pro posílení poctivé 
hospodářské soutěže v Evropě, ale také 
dlouhodobě posilovat růst a zaměstnanost, 
zejména zaměstnanost mladých lidí;

Or. el

Pozměňovací návrh 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje, aby byly uspořádány společné 
schůze Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a 
Rady pro hospodářské a finanční věci s 
cílem podpořit koordinované sociální a 
hospodářské politiky pro posílení 
konkurenceschopnosti v Evropě, ale také 
dlouhodobě posilovat růst a zaměstnanost;

4. připomíná, že je důležité pořádat
společné schůze Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele a Rady pro hospodářské a 
finanční věci s cílem podpořit 
koordinované sociální a hospodářské 
politiky pro posílení konkurenceschopnosti 
v Evropě, ale také dlouhodobě posilovat 
růst a kvalitní pracovní místa;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje, aby byly uspořádány společné 
schůze Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a 
Rady pro hospodářské a finanční věci s 
cílem podpořit koordinované sociální a 
hospodářské politiky pro posílení 
konkurenceschopnosti v Evropě, ale také 
dlouhodobě posilovat růst a zaměstnanost;

4. je pevně přesvědčen, že by měly být
uspořádány společné schůze Rady pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele a Rady pro 
hospodářské a finanční věci s cílem 
podpořit koordinované sociální a 
hospodářské politiky pro posílení 
konkurenceschopnosti v Evropě, ale také 
dlouhodobě posilovat růst a kvalitní 
pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam srovnávacího 
přehledu sociálních ukazatelů ve zprávě o 
mechanismu varování, který umožňuje 
předem stanovit sociální dopad opatření k 
nápravě makroekonomické nerovnováhy; 
vyzývá Komisi, aby posoudila jeho dopad 
a účinnost;

5. zdůrazňuje, že srovnávací přehled
sociálních ukazatelů ve zprávě o 
mechanismu varování je prvním důležitým 
krokem, který umožňuje předem stanovit 
sociální dopad opatření k nápravě 
makroekonomické nerovnováhy; vyzývá 
Komisi, aby tento srovnávací přehled 
učinila pro členské státy závazným a aby 
zavedla další ukazatele vypovídající 
například o kvalitě pracovních míst, 
rozdělení bohatství, dlouhodobé 
nezaměstnanosti mladých lidí, rovnosti 
žen a mužů a dětské chudobě;

Or. de
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Pozměňovací návrh 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam srovnávacího 
přehledu sociálních ukazatelů ve zprávě o 
mechanismu varování, který umožňuje 
předem stanovit sociální dopad opatření k 
nápravě makroekonomické nerovnováhy; 
vyzývá Komisi, aby posoudila jeho dopad 
a účinnost;

5. zdůrazňuje význam srovnávacího 
přehledu sociálních ukazatelů ve zprávě o 
mechanismu varování, který umožňuje 
předem stanovit sociální dopad opatření k 
nápravě makroekonomické nerovnováhy a 
zajišťuje, aby nebyly přijímány žádné 
nástroje či opatření, které by 
nezohledňovaly sociální situaci v 
členských státech a rozdíly mezi nimi;  
vyzývá Komisi, aby posoudila jeho dopad 
a účinnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 73
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam srovnávacího 
přehledu sociálních ukazatelů ve zprávě o 
mechanismu varování, který umožňuje 
předem stanovit sociální dopad opatření k 
nápravě makroekonomické nerovnováhy;
vyzývá Komisi, aby posoudila jeho dopad
a účinnost;

5. zdůrazňuje, že zahrnutí srovnávacího 
přehledu sociálních ukazatelů do zprávy o 
mechanismu varování je první krok, který 
umožňuje předem stanovit sociální dopad 
opatření k nápravě makroekonomické 
nerovnováhy; zdůrazňuje, že to zatím 
nemá žádné politické dopady, a proto
vyzývá Komisi a Radu, aby jako další 
krok postavily všechny sociální ukazatele, 
včetně ukazatelů týkajících se chudoby a 
sociálního vyloučení, na roveň 
makroekonomickým ukazatelům; vyzývá 
Komisi, aby posoudila a zlepšila jeho
rozsah a účinnost a aby zajistila, že budou 
zjištění srovnávacího přehledu ukazatelů 
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zaměstnanosti a sociálních ukazatelů plně 
zohledňována při vydávání doporučení 
jednotlivým zemím a při hodnocení plnění 
těchto doporučení členskými státy; vyzývá 
Komisi, aby zavedla systém, který aktivuje 
preventivní a nápravná opatření, jakmile 
sociální ukazatele dosáhnou stanovené 
prahové hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam srovnávacího 
přehledu sociálních ukazatelů ve zprávě o 
mechanismu varování, který umožňuje 
předem stanovit sociální dopad opatření k 
nápravě makroekonomické nerovnováhy;
vyzývá Komisi, aby posoudila jeho dopad
a účinnost;

5. zdůrazňuje význam srovnávacího 
přehledu sociálních ukazatelů ve zprávě o 
mechanismu varování, který umožňuje 
předem stanovit sociální dopad opatření k 
nápravě makroekonomické nerovnováhy;
vyzývá Komisi, aby posoudila jeho rozsah
a účinnost a aby ověřila, do jaké míry jsou 
stávající ukazatele a průzkumy prováděné 
Eurostatem účinné a do jaké míry 
zohledňují specifika a sociální charakter 
příslušných členských států a výsledky, 
jichž dosáhly vzhledem ke svým výchozím 
hodnotám (zároveň s prověřením míry 
zotavení, základů vedoucích k zotavení a 
růstu a jejich udržitelnosti);

Or. hu

Pozměňovací návrh 75
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam srovnávacího 
přehledu sociálních ukazatelů ve zprávě o 
mechanismu varování, který umožňuje 
předem stanovit sociální dopad opatření k 
nápravě makroekonomické nerovnováhy;
vyzývá Komisi, aby posoudila jeho dopad 
a účinnost;

5. zdůrazňuje význam srovnávacího 
přehledu sociálních ukazatelů ve zprávě o 
mechanismu varování, který umožňuje 
předem stanovit sociální dopad opatření k 
nápravě makroekonomické nerovnováhy;
vyzývá Komisi, aby zajistila, že těmto 
ukazatelům bude přikládán stejný význam 
jako hospodářským ukazatelům v rámci 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že přehled neobsahuje 
některé podstatné informace, jako 
například kvantitativní, kvalitativní a 
zeměpisné údaje o nabídce pracovních 
míst a míře úpadku podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila revizi postupu při 
makroekonomické nerovnováze a 
mechanismu varování upravených v 
nařízeních č. 1176/2011/EU a č.
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1174/2011/EU, která bude zahrnovat

a) změnu ukazatelů a prahových hodnot 
tak, aby došlo k posunu od nákladové 
konkurenceschopnosti k širšímu chápání 
konkurenceschopnosti, která zahrnuje 
kvalitu lidského kapitálu, zapojení do 
pracovního trhu, kapitálové náklady, 
účinné využívání zdrojů, energetickou 
účinnost a nerovnost,

b) symetrii v postupu při 
makroekonomické nerovnováze z hlediska 
podobného zacházení s přebytky i schodky 
běžných účtů;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. požaduje, aby pravidla pro povinný 
dohled nad rozpočtovou kázní v eurozóně 
zahrnovala zaměstnanost, redistribuci a 
sociální ukazatele, jako je kvalita 
zaměstnání, chudoba, dětská chudoba či 
přístup k bydlení, stejně jako existují 
makroekonomické ukazatele, které 
zajišťují makroekonomickou udržitelnost 
a udržitelnost sociálního modelu;

Or. es

Pozměňovací návrh 79
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že nadměrná nerovnost by 
měla být aktivačním prvkem v rámci 
mechanismu varování, neboť 
destabilizuje společnosti a ohrožuje 
soudržnost a hospodářský výkon; 
zdůrazňuje, že nárůst nerovnosti, k němuž 
dochází v EU a který dokládají země 
podávající zprávy v rámci semestru, 
s sebou nese velká rizika pro demokracii; 
upozorňuje na varování MMF a MOP, že 
další růst nerovností v EU by mohl naše 
společnosti destabilizovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby zavedly 
doporučení pro jednotlivé země s cílem 
podpořit růst a zaměstnanost; žádá 
Komisi, aby Evropskému parlamentu 
předložila výroční hodnocení pokroku 
dosaženého při účinném provádění těchto 
doporučení, které by mohlo být přílohou 
výroční zprávy o růstu;

6. žádá Komisi, aby Evropskému 
parlamentu předložila výroční hodnocení 
pokroku dosaženého při účinném 
provádění těchto doporučení, které by 
mohlo být přílohou výroční zprávy o růstu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 81
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby zavedly 
doporučení pro jednotlivé země s cílem 
podpořit růst a zaměstnanost; žádá Komisi, 
aby Evropskému parlamentu předložila 
výroční hodnocení pokroku dosaženého při 
účinném provádění těchto doporučení, 
které by mohlo být přílohou výroční 
zprávy o růstu;

6. vyzývá členské státy, aby zavedly 
doporučení pro jednotlivé země s cílem 
podpořit růst a zaměstnanost, a to v první 
řadě zajištěním příjmu občanů a 
zaručením základního příjmu; žádá 
Komisi, aby Evropskému parlamentu 
předložila výroční hodnocení pokroku 
dosaženého při účinném provádění těchto 
doporučení, které by mohlo být přílohou 
výroční zprávy o růstu;

Or. it

Pozměňovací návrh 82
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby zavedly 
doporučení pro jednotlivé země s cílem 
podpořit růst a zaměstnanost; žádá Komisi, 
aby Evropskému parlamentu předložila 
výroční hodnocení pokroku dosaženého při 
účinném provádění těchto doporučení, 
které by mohlo být přílohou výroční 
zprávy o růstu;

6. vyzývá členské státy, aby zavedly 
doporučení pro jednotlivé země s cílem 
podpořit udržitelný růst a kvalitní 
zaměstnanost a rovněž sociální soudržnost 
a dosáhnout pokroku v naplňování cílů 
strategie Evropa 2020; žádá Komisi, aby 
Evropskému parlamentu předložila výroční 
hodnocení pokroku dosaženého při 
účinném provádění těchto doporučení, 
které by mohlo být přílohou výroční 
zprávy o růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby zavedly 
doporučení pro jednotlivé země s cílem 
podpořit růst a zaměstnanost; žádá 
Komisi, aby Evropskému parlamentu 
předložila výroční hodnocení pokroku 
dosaženého při účinném provádění těchto 
doporučení, které by mohlo být přílohou 
výroční zprávy o růstu;

6. žádá Komisi, aby Evropskému 
parlamentu předložila výroční hodnocení 
pokroku dosaženého při účinném 
provádění těchto doporučení a jejich vlivu 
na dluh a schodek a na sociální ukazatele, 
které by mohlo být přílohou výroční 
zprávy o růstu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby zavedly 
doporučení pro jednotlivé země s cílem 
podpořit růst a zaměstnanost; žádá 
Komisi, aby Evropskému parlamentu 
předložila výroční hodnocení pokroku 
dosaženého při účinném provádění těchto 
doporučení, které by mohlo být přílohou 
výroční zprávy o růstu;

6. vyzývá členské státy, aby zavedly 
doporučení pro jednotlivé země s cílem 
podpořit růst, tvorbu kvalitních 
pracovních míst a sociální soudržnost;
žádá Komisi, aby Evropskému parlamentu 
předložila výroční hodnocení pokroku 
dosaženého při účinném provádění těchto 
doporučení, které by mohlo být přílohou 
výroční zprávy o růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná Komisi, že ačkoli jsou mzdy 
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považovány za důležitý prvek při řešení 
makroekonomické nerovnováhy eurozóny, 
nejsou pouze nástrojem hospodářské 
úpravy, ale především příjmem, z něhož 
musí pracovníci žít; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, aby doporučení v oblasti mezd 
nezvyšovala chudobu pracujících osob 
nebo mzdovou nerovnost v rámci 
členských států, ani nepoškodila 
nízkopříjmové skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Evropskou komisi, aby ve 
spolupráci s EIB usnadnila přístup malých 
a středních podniků, které jsou hlavními 
zdroji pracovních míst v Evropě, k 
finančním prostředkům Evropského fondu 
pro strategické investice ve spojení s 
Evropským investičním fondem;

7. vyzývá Evropskou komisi, aby ve 
spolupráci s EIB usnadnila přístup malých 
a středních podniků, které v EU vytvořily 
více než 80 % pracovních míst a které jsou 
hnací silou udržitelného a inkluzivního 
růstu, k finančním prostředkům 
Evropského fondu pro strategické investice 
ve spojení s Evropským investičním 
fondem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Evropskou komisi, aby ve 
spolupráci s EIB usnadnila přístup malých 

7. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
ve spolupráci s EIB usnadnila přístup 
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a středních podniků, které jsou hlavními 
zdroji pracovních míst v Evropě, k 
finančním prostředkům Evropského fondu 
pro strategické investice ve spojení s 
Evropským investičním fondem;

malých a středních podniků, které jsou 
hlavními zdroji pracovních míst v Evropě, 
k finančním prostředkům Evropského 
fondu pro strategické investice ve spojení s 
Evropským investičním fondem;

Or. it

Pozměňovací návrh 88
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Evropskou komisi, aby ve 
spolupráci s EIB usnadnila přístup malých 
a středních podniků, které jsou hlavními 
zdroji pracovních míst v Evropě, k 
finančním prostředkům Evropského fondu 
pro strategické investice ve spojení s 
Evropským investičním fondem;

7. vyzývá Evropskou komisi, aby ve 
spolupráci s EIB usnadnila přístup malých 
a středních podniků, které jsou páteří 
zaměstnanosti, k finančním prostředkům 
Evropského fondu pro strategické investice
ve spojení s Evropským investičním 
fondem; vyjadřuje politování nad tím, že 
Evropský fond pro strategické investice 
nepočítá s vyčleňováním nebo cílením 
MSP, ale ponechává vše čistě na řídícím 
výboru; žádá, aby Evropský fond pro 
strategické investice respektoval stávající 
investiční zásady Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Evropskou komisi, aby ve 
spolupráci s EIB usnadnila přístup malých 
a středních podniků, které jsou hlavními 

7. vyzývá Evropskou komisi, aby ve 
spolupráci s EIB stanovila kritéria, která 
usnadní účast malých a středních podniků, 
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zdroji pracovních míst v Evropě, k 
finančním prostředkům Evropského fondu 
pro strategické investice ve spojení s 
Evropským investičním fondem;

které jsou hlavním zdrojem pracovních 
míst v Evropě, na investicích 
financovaných z prostředků Evropského 
fondu pro strategické investice ve spojení s 
Evropským investičním fondem;
upozorňuje na to, že stanoví-li se kritéria 
pro způsobilost projektů a požadavky na 
účast brzy, umožní to připravit se a zajistit 
lepší koordinaci opatření, rovněž ze strany 
MSP;

Or. pl

Pozměňovací návrh 90
Lampros Fountoulis

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Evropskou komisi, aby ve 
spolupráci s EIB usnadnila přístup malých 
a středních podniků, které jsou hlavními 
zdroji pracovních míst v Evropě, k 
finančním prostředkům Evropského fondu 
pro strategické investice ve spojení s 
Evropským investičním fondem;

7. vyzývá Evropskou komisi, aby ve 
spolupráci s EIB usnadnila přístup malých 
a středních podniků, které jsou hlavním 
zdrojem pracovních míst v Evropě, k 
finančním prostředkům Evropského fondu 
pro strategické investice ve spojení s
Evropským investičním fondem, přičemž 
je třeba situaci monitorovat a zajistit 
řádné hospodaření s prostředky;

Or. el

Pozměňovací návrh 91
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Evropskou komisi, aby ve 
spolupráci s EIB usnadnila přístup malých 
a středních podniků, které jsou hlavními 

7. vyzývá Evropskou komisi, aby ve 
spolupráci s EIB usnadnila přístup malých 
a středních podniků, které jsou hlavním 
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zdroji pracovních míst v Evropě, k 
finančním prostředkům Evropského fondu 
pro strategické investice ve spojení s 
Evropským investičním fondem;

zaměstnavatelem a zdrojem pracovních 
míst v Evropě, k finančním prostředkům 
Evropského fondu pro strategické investice 
ve spojení s Evropským investičním 
fondem; zdůrazňuje význam nového růstu 
a vytváření pracovních míst pro přijetí 
evropského rámce pro správu 
ekonomických záležitostí ze strany 
veřejnosti, a proto vyzývá Komisi, aby 
přijala opatření, která posílí důvěru v 
hospodářství a zlepší podnikatelské 
prostředí, se zvláštním důrazem na MSP, 
snižování administrativní zátěže a přístup 
k finančním prostředkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyjadřuje politování nad zcela 
protichůdným postojem EU, která 
prosazuje liberalizaci služeb, avšak 
zvyšuje množství povinných norem a tak 
MSP spíše sráží na kolena, než aby je 
chránila;

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že rámec pro správu 
ekonomických záležitostí musí pomoci 
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vytvořit v Evropě vhodné prostředí, které 
bude zejména mladé lidi podněcovat k 
podnikání; je znepokojen tím, že v 
průběhu krize se snížil podíl MSP na 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. konstatuje, že MSP jsou 
nevyčerpatelným zdrojem pracovních 
míst, avšak jejich finanční problémy 
způsobené současnou ekonomickou 
situací vedly k nárůstu nezaměstnanosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. konstatuje, že přesunutí daňového 
zatížení práce jinam může přispět ke 
nastartování růstu a zvýšení 
zaměstnanosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Guillaume Balas
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Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 
účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace jejich pracovních trhů a 
systémů sociální ochrany; vybízí je proto k 
výměně osvědčených postupů;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 
účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace jejich pracovních trhů a 
systémů sociální ochrany; vybízí je proto k 
výměně osvědčených postupů;

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 
účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace jejich pracovních trhů a 
systémů sociální ochrany; vybízí je proto k 
výměně osvědčených postupů; mimoto 
upozorňuje, že optimální integrace trhu 
práce zůstává střednědobým cílem, který 
podpoří sociální pokrok ve vyváženém, 
konkurenčním prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 
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účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace jejich pracovních trhů a 
systémů sociální ochrany; vybízí je proto k 
výměně osvědčených postupů;

účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace jejich pracovních trhů a 
systémů sociální ochrany; mimoto 
upozorňuje, že modernizace nesmí 
obnášen jen snížení norem ochrany práv 
pracovníků a omezení sociálního 
zabezpečení; vybízí proto členské státy k 
výměně osvědčených postupů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 99
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 
účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace jejich pracovních trhů a 
systémů sociální ochrany; vybízí je proto k 
výměně osvědčených postupů;

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
směřovaly k účinnějším a lépe cíleným 
rozpočtovým politikám prostřednictvím 
další modernizace svých pracovních trhů a 
systémů sociální ochrany, například 
zajištěním příjmů občanů a zaručením 
základního příjmu; vybízí je proto k 
výměně osvědčených postupů;

Or. it

Pozměňovací návrh 100
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 
účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace jejich pracovních trhů a 

8. vyzývá členské státy, aby v zájmu lepší 
účinnosti fiskálních politik, snížení 
chudoby a posílení spravedlivé mobility
lépe koordinovaly své úsilí o zlepšení 
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systémů sociální ochrany; vybízí je proto k 
výměně osvědčených postupů;

svých trhů práce a systémů sociální 
ochrany, přičemž by měly zajistit, aby 
strukturální reformy prováděné v těchto 
oblastech neoslabovaly pracovněprávní 
normy a neomezovaly přístup k náležité 
sociální ochraně, která je všeobecným 
právem a předpokladem budování 
rovnoprávnějších společností; vybízí proto
Komisi a členské státy, aby sdílely 
osvědčené postupy a aby dále podporovaly 
vzájemné učení i na regionální a místní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 
účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace jejich pracovních trhů a 
systémů sociální ochrany; vybízí je proto k 
výměně osvědčených postupů;

8. vyzývá členské státy, aby v zájmu lepší
účinnosti a lepšího zacílení rozpočtových 
politik modernizovaly své pracovní trhy a 
systémy sociální ochrany při současném 
zachování kvality zaměstnanosti a sociální 
ochrany, které jsou předpokladem pro 
zajištění sociální soudržnosti, 
konkurenceschopnosti a odolnosti vůči 
hospodářským a finančním krizím; vybízí 
je proto k výměně osvědčených postupů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Lampros Fountoulis

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 
účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace jejich pracovních trhů a 
systémů sociální ochrany; vybízí je proto k 
výměně osvědčených postupů;

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 
účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace svých pracovních trhů a 
systémů sociální ochrany; vybízí je proto k 
výměně osvědčených postupů, investicím 
do lidí a posílení evropské solidarity;

Or. el

Pozměňovací návrh 103
Enrique Calvet Chambon

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 
účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace jejich pracovních trhů a 
systémů sociální ochrany; vybízí je proto k 
výměně osvědčených postupů;

8. vyzývá členské státy, aby pokročily ve 
svém úsilí o modernizaci svých pracovních 
trhů a systémů sociální ochrany; vybízí je 
proto k výměně osvědčených postupů;

Or. es

Pozměňovací návrh 104
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 
účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace jejich pracovních trhů a 
systémů sociální ochrany; vybízí je proto k 
výměně osvědčených postupů;

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 
účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace svých pracovních trhů, 
vzdělávacích systémů a systémů sociální 
ochrany, jež bude vycházet ze 
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strukturálních reforem, které zajistí větší 
soulad mezi dovednostmi a pracovními 
příležitostmi; vybízí je proto k výměně 
osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 
účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace jejich pracovních trhů a 
systémů sociální ochrany; vybízí je proto k 
výměně osvědčených postupů;

8. vyzývá členské státy, aby v zájmu lepší 
účinnosti fiskálních politik a posílení 
spravedlivé mobility na jednotném 
pracovním trhu, lépe koordinovaly své 
úsilí o modernizaci svých trhů práce a 
systémů sociální ochrany, přičemž by měly 
zajistit, aby strukturální reformy 
prováděné v těchto oblastech neoslabovaly 
pracovněprávní normy a neomezovaly 
přístup k náležité sociální ochraně, která 
je všeobecným právem a předpokladem 
budování rovnoprávnějších společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá členské státy, aby směřovaly k 
účinnějším a lépe cíleným rozpočtovým 
politikám prostřednictvím další 
modernizace jejich pracovních trhů a 
systémů sociální ochrany; vybízí je proto k 
výměně osvědčených postupů;

8. vyzývá členské státy, aby za prioritu 
považovaly sociální otázky, a podporovaly 
tedy zaměstnanost s právy a důstojnou 
mzdou a rozšíření sociální ochrany tak, 
aby poskytovala všeobecné pokrytí; vybízí 
je proto k výměně osvědčených postupů;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 107
Georgi Pirinski

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. upozorňuje na návrhy zajistit aktivní 
zapojení členských států do plnění 
Junckerova plánu vytvořením evropského 
rámce, který do vnitrostátních cílů 
veřejného schodku nezahrnuje náklady 
na vzdělání, výzkum a vývoj a odbornou 
přípravu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyjadřuje politování nad tím, že EU 
nezajišťuje modernizaci a že její 
doporučení vedou ve skutečnosti k 
sestupnému vývoji v sociální oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

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

8a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
rámci svého úsilí o vyvážení fiskálních 
politik se Komise rozhodla potlačit 
význam systémů sociální ochrany, jež jsou 
klíčovým nástrojem pro stabilizaci 
hospodářství i společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. navrhuje ochranu výše mezd vůči 
povinnostem spojeným se správou 
ekonomických záležitostí, a to alespoň na 
úrovni sjednané v kolektivních dohodách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. vyzývá Komisi, aby v balíčku dvou 
legislativních aktů rozšířila ochranné 
doložky týkající se mezd, které zaručují 
právo na vyjednávání a na přijetí 
opatření, na všechny nástroje evropské 
právní úpravy v ekonomické oblasti; 
vyzývá sociální partnery, aby posílili 
koordinaci mezd v rámci eurozóny s cílem 
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zabránit nerovnováze;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. s ohledem na naléhavou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti mladých vybízí členské 
státy, aby účinně a cíleně využívaly zdroje, 
které jsou k dispozici díky zavedení
iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí; doporučuje rovněž, aby 
podporovaly přeshraniční mobilitu 
prostřednictvím portálu EURES, která 
může být hybatelem, pokud jde o pracovní 
místa pro mladé;

9. doporučuje, aby členské státy řešily
naléhavou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti mladých lidí prováděním
iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí a vzájemně posilujícím, 
účinným a cíleným využíváním všech 
zdrojů, které jsou k dispozici, a z hlediska 
posílení zaměstnanosti mladých lidí
rovněž podporuje přeshraniční mobilitu, 
která by měla být zajišťována
prostřednictvím rozvoje portálu EURES a 
vždy chápána jako záměrná volba 
profesní dráhy a alternativa k vnitrostátní 
mobilitě, kterou je v každém případě 
nutné zaručit;

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. s ohledem na naléhavou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti mladých vybízí členské 
státy, aby účinně a cíleně využívaly zdroje, 
které jsou k dispozici díky zavedení 
iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí; doporučuje rovněž, aby 

9. s ohledem na naléhavou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti mladých vybízí členské 
státy, aby účinně a cíleně využívaly zdroje, 
které jsou k dispozici díky zavedení 
iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí, a podpořily tak nabídku a 
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podporovaly přeshraniční mobilitu 
prostřednictvím portálu EURES, která 
může být hybatelem, pokud jde o pracovní 
místa pro mladé;

poptávku na jednotném trhu; doporučuje 
rovněž, aby podporovaly přeshraniční 
mobilitu prostřednictvím portálu EURES, 
která může být hybatelem, pokud jde o 
pracovní místa pro mladé;

Or. it

Pozměňovací návrh 114
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. s ohledem na naléhavou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti mladých vybízí členské 
státy, aby účinně a cíleně využívaly zdroje, 
které jsou k dispozici díky zavedení 
iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí; doporučuje rovněž, aby 
podporovaly přeshraniční mobilitu 
prostřednictvím portálu EURES, která 
může být hybatelem, pokud jde o pracovní 
místa pro mladé;

9. s ohledem na naléhavou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti mladých vybízí Komisi, 
aby členským státům umožnila účinně a 
cíleně využívat zdroje, které jsou k 
dispozici díky přesným a regulérním 
pokynům k zavedení iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí; doporučuje 
rovněž, aby podporovaly přeshraniční 
mobilitu prostřednictvím portálu EURES, 
která může být hybatelem, pokud jde o 
pracovní místa pro mladé;

Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. s ohledem na naléhavou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti mladých vybízí členské 
státy, aby účinně a cíleně využívaly zdroje, 
které jsou k dispozici díky zavedení 
iniciativy na podporu zaměstnanosti 

9. s ohledem na naléhavou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti mladých vybízí členské 
státy, aby účinně a cíleně využívaly zdroje, 
které jsou k dispozici, prostřednictvím 
investic do lidského kapitálu, a především 
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mladých lidí; doporučuje rovněž, aby 
podporovaly přeshraniční mobilitu 
prostřednictvím portálu EURES, která 
může být hybatelem, pokud jde o pracovní 
místa pro mladé;

do vzdělání, se zvláštním důrazem na
iniciativu na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí v oblastech, které jsou 
nejvíce zasaženy nezaměstnaností;
doporučuje rovněž, aby prostřednictvím
přeshraničních partnerství a 
prostřednictvím portálu EURES
podporovaly přeshraniční mobilitu, která 
může být hybatelem, pokud jde o pracovní 
místa pro mladé;

Or. pl

Pozměňovací návrh 116
Lampros Fountoulis

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. s ohledem na naléhavou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti mladých vybízí členské 
státy, aby účinně a cíleně využívaly zdroje, 
které jsou k dispozici díky zavedení 
iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí; doporučuje rovněž, aby 
podporovaly přeshraniční mobilitu 
prostřednictvím portálu EURES, která 
může být hybatelem, pokud jde o pracovní 
místa pro mladé;

9. s ohledem na naléhavou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti mladých vybízí členské 
státy, aby účinně a cíleně využívaly zdroje, 
které jsou k dispozici, s cílem podpořit 
vytváření pracovních míst v členských 
státech s obzvláště vysokou mírou 
nezaměstnanosti; 

Or. el

Pozměňovací návrh 117
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. s ohledem na naléhavou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti mladých vybízí členské 
státy, aby účinně a cíleně využívaly zdroje, 

9. s ohledem na naléhavou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti mladých vybízí členské 
státy, aby účinně a cíleně využívaly zdroje, 
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které jsou k dispozici díky zavedení
iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí; doporučuje rovněž, aby 
podporovaly přeshraniční mobilitu 
prostřednictvím portálu EURES, která 
může být hybatelem, pokud jde o pracovní 
místa pro mladé;

které jsou k dispozici, prostřednictvím
iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí, rozsáhlejšího využívání 
odborné přípravy jako nástroje pro lepší 
zaměstnatelnost a většího souladu mezi 
dovednostmi a pracovními příležitostmi; 
doporučuje rovněž, aby podporovaly 
přeshraniční mobilitu prostřednictvím 
portálu EURES, která může být hybatelem, 
pokud jde o pracovní místa pro mladé;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Jutta 
Steinruck, Maria João Rodrigues

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. s ohledem na naléhavou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti mladých vybízí členské 
státy, aby účinně a cíleně využívaly zdroje, 
které jsou k dispozici díky zavedení 
iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí; doporučuje rovněž, aby
podporovaly přeshraniční mobilitu
prostřednictvím portálu EURES, která 
může být hybatelem, pokud jde o pracovní 
místa pro mladé;

9. naléhavě vyzývá členské státy, aby v 
plné míře. účinně a cíleně využívaly 
všechny finanční zdroje, které jsou 
dostupné v rámci iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí, s cílem 
vhodně reagovat na naléhavou situaci v 
oblasti nezaměstnanosti mladých; proto 
považuje za nezbytné, aby příspěvky 
členských států na opatření na podporu 
zaměstnanosti mladých, jako je například 
záruka pro mladé lidi, nebyly zahrnovány 
do výpočtu vnitrostátních schodků; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrhy, které dále 
podpoří přeshraniční mobilitu, například 
posílení portálu EURES, který je důležitým
hybatelem v oblasti zaměstnanosti 
mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Joëlle Mélin



AM\1048145CS.doc 59/69 PE546.881v01-00

CS

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že portál EURES 
nepodporuje zaměstnanost, ale pouze 
přesunuje nedostatek pracovních 
příležitostí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vzhledem ke stárnoucím populacím a 
reformám důchodových systémů vyzývá 
členské státy, aby upřednostňovaly 
opatření zaměřená na starší pracovníky; 
vyzývá Komisi, aby stanovila kritéria a 
posílila kontroly využívání finančních 
prostředků EU pro starší pracovníky a aby 
v oblasti zaměstnanosti starších lidí 
vyvinula více úsilí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. s hlubokým znepokojením konstatuje, 
že dlouhodobá nezaměstnanost se během 
krize zdvojnásobila; rovněž podotýká, že u 
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pracovníků s nízkou kvalifikací byl tento 
nárůst ještě vyšší; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že se boj s dlouhodobou 
nezaměstnaností projeví v jejích 
strategiích a doporučeních pro jednotlivé 
země; 

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. s hlubokým znepokojením konstatuje, 
že dlouhodobá nezaměstnanost se během 
krize zdvojnásobila; rovněž podotýká, že u 
pracovníků s nízkou kvalifikací byl tento 
nárůst ještě vyšší; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že se boj s dlouhodobou 
nezaměstnaností projeví v jejích 
strategiích a doporučeních pro jednotlivé 
země; 

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. domnívá se, že rámec pro správu 
ekonomických záležitostí Unie by měl 
věnovat maximální pozornost narůstající 
nerovnosti v Evropě; domnívá se, že 
jedním z nejlepších způsobů, jak s touto 
narůstající nerovností bojovat, je zvýšit 
úsilí v oblasti tvorby kvalitnějších 
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pracovních míst v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. domnívá se, že rámec pro správu 
ekonomických záležitostí Unie by měl 
věnovat maximální pozornost narůstající 
nerovnosti v Evropě; domnívá se, že 
jedním z nejlepších způsobů, jak s touto 
narůstající nerovností bojovat, je zvýšit 
úsilí v oblasti tvorby kvalitnějších 
pracovních míst v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Guillaume Balas

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. s cílem zvýšit demokratickou kontrolu 
doporučuje zapojit více Evropský 
parlament, vnitrostátní parlamenty a 
sociální partnery do hospodářského dialogu 
mezi členskými státy a Evropskou komisí.

10. s cílem zajistit plnou a komplexní
demokratickou kontrolu postupu 
evropského semestru doporučuje zapojit 
více Evropský parlament, vnitrostátní 
parlamenty a sociální partnery do 
hospodářského dialogu mezi členskými 
státy a Evropskou komisí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 126
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. s cílem zvýšit demokratickou kontrolu 
doporučuje zapojit více Evropský 
parlament, vnitrostátní parlamenty a 
sociální partnery do hospodářského dialogu 
mezi členskými státy a Evropskou komisí.

10. poukazuje na to, že je nutné více
zapojit Evropský parlament, vnitrostátní 
parlamenty a sociální partnery do 
hospodářského dialogu mezi členskými 
státy a Evropskou komisí, aby bylo možné 
demokraticky kontrolovat evropský 
proces.

Or. it

Pozměňovací návrh 127
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. s cílem zvýšit demokratickou kontrolu 
doporučuje zapojit více Evropský 
parlament, vnitrostátní parlamenty a 
sociální partnery do hospodářského dialogu 
mezi členskými státy a Evropskou komisí.

10. s cílem zvýšit demokratickou kontrolu
a zmenšit stále se zvětšující mezeru mezi 
orgány EU a občany EU doporučuje 
zapojit více Evropský parlament, 
vnitrostátní parlamenty a sociální partnery 
do hospodářského dialogu mezi členskými 
státy a Evropskou komisí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Jérôme Lavrilleux

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. s cílem zvýšit demokratickou kontrolu 10. s cílem zvýšit demokratickou kontrolu 
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doporučuje zapojit více Evropský 
parlament, vnitrostátní parlamenty a 
sociální partnery do hospodářského dialogu 
mezi členskými státy a Evropskou komisí.

doporučuje zapojit více Evropský 
parlament, vnitrostátní parlamenty, 
občanskou společnost a sociální partnery 
do hospodářského dialogu mezi členskými 
státy a Evropskou komisí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. s cílem zvýšit demokratickou kontrolu 
doporučuje zapojit více Evropský 
parlament, vnitrostátní parlamenty a 
sociální partnery do hospodářského 
dialogu mezi členskými státy a Evropskou 
komisí.

10. upozorňuje na nedostatek 
demokratické kontroly rámce správy 
evropských záležitostí; trvá na tom, že by 
měli být do tohoto procesu aktivně 
zapojeni vnitrostátní parlamenty, sociální 
partneři a Evropský parlament.

Or. pl

Pozměňovací návrh 130
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. s cílem zvýšit demokratickou kontrolu
doporučuje zapojit více Evropský 
parlament, vnitrostátní parlamenty a 
sociální partnery do hospodářského 
dialogu mezi členskými státy a Evropskou 
komisí.

10. s cílem zvýšit demokratickou
odpovědnost v rámci správy 
ekonomických záležitostí a zvýšit kvalitu a 
odpovědnost v rámci semestru doporučuje
více zapojit Evropský parlament, 
vnitrostátní parlamenty a organizace 
občanské společnosti a sociální partnery
na úrovni členských států a EU v průběhu 
celého cyklu semestru mezi členskými 
státy a Evropskou komisí; zdůrazňuje, že 
smysluplné a strukturální konzultace se 
zainteresovanými subjekty občanské 
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společnosti by nejen zvýšily 
demokratickou legitimitu procesu a šance, 
že by se reformy staly přijatelnými pro 
občany a úspěšně se realizovaly, ale 
mohly by také posílit důkazní základnu 
pro hodnocení reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Ulla Tørnæs, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. s cílem zvýšit demokratickou kontrolu 
doporučuje zapojit více Evropský 
parlament, vnitrostátní parlamenty a 
sociální partnery do hospodářského 
dialogu mezi členskými státy a Evropskou 
komisí.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. s cílem zvýšit demokratickou kontrolu
doporučuje zapojit více Evropský 
parlament, vnitrostátní parlamenty a 
sociální partnery do hospodářského 
dialogu mezi členskými státy a Evropskou 
komisí.

10. s cílem zvýšit demokratickou
odpovědnost a zvýšit kvalitu a 
odpovědnost v rámci semestru doporučuje
více zapojit Evropský parlament, 
vnitrostátní parlamenty a organizace 
občanské společnosti a sociální partnery
na úrovni členských států a EU v průběhu 
celého cyklu semestru mezi členskými 
státy a Evropskou komisí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 133
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. s cílem zvýšit demokratickou kontrolu 
doporučuje zapojit více Evropský 
parlament, vnitrostátní parlamenty a 
sociální partnery do hospodářského 
dialogu mezi členskými státy a Evropskou 
komisí.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. připomíná Komisi a Radě, aby 
uzavřely interinstitucionální dohodu s 
Evropským parlamentem s cílem plně 
garantovat úlohu Parlamentu v celém 
procesu semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Sergio Gutiérrez Prieto

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

10a. požaduje, aby byla provedena revize 
právních předpisů v oblasti správy 
ekonomických záležitostí a proces 
evropského semestru byl změněn tak, aby:

a) před zveřejněním roční analýzy růstu 
byla Komise povinna jednat se zástupci 
Evropského parlamentu o obecných 
směrech analýzy;

b) se po zveřejnění a před příslušným 
jednáním na zasedání Evropské rady 
povinně konaly třístranné schůzky všech 
tří orgánů s cílem dohodnout se na 
ekonomickém rámci pro zaměstnanost a 
na ekonomickém rámci pro sociální 
politiku;

c) se po přijetí zprávy o roční analýze 
růstu a před příslušným jednáním na 
zasedání Evropské rady povinně konaly 
třístranné schůzky všech tří orgánů s 
cílem dohodnout se na ekonomickém 
rámci pro zaměstnanost a na 
ekonomickém rámci pro sociální politiku;

Or. es

Pozměňovací návrh 136
Emilian Pavel

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že sociální partneři by 
měli hrát v rámci správy ekonomických 
záležitostí významnější úlohu na 
vnitrostátní i evropské úrovni; domnívá 
se, že jejich významnější role by zvýšila 
demokratickou legitimitu rámce správy 
ekonomických záležitostí a současně 
zaručila práva občanů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 137
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10b. poukazuje na to, že členské státy 
musí do ledna alespoň informovat své 
národní parlamenty o obsahu svých 
národních programů reforem, programů 
stability a konvergenčních programů; 
dále poukazuje na to, že vedle těchto 
programů by měly rovněž předložit 
záznam příslušné debaty, která v 
národním parlamentu proběhla; 
upozorňuje na to, že pokud tento záznam 
nepředloží, musí Komise národní 
programy reforem, programy stability a 
konvergenční programy vrátit a má se za 
to, že předloženy nebyly, přičemž Komise 
zahájí příslušný postup podle ustanovení 
balíčků dvou a šesti právních aktů; 
doporučuje, aby národní parlamenty v 
každém případě národní programy 
reforem, programy stability a 
konvergenční programy spíše schvalovaly, 
než aby o nich byly pouze informovány;

Or. es

Pozměňovací návrh 138
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 10 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10c. požaduje, aby byla stanovena 
povinnost členských států uvádět v příloze 
národních programů reforem, programů 
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stability a konvergenčních programů 
stanovisko nejreprezentativnějších 
sociálních organizací a občanské 
společnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 139
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 10 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10d. požaduje oficiální zavedení jednání 
mezi Komisí, Radou a Evropským 
parlamentem, spolu se sociálními 
organizacemi a občanskou společností na 
evropské úrovni, mezi zveřejněním roční 
analýzy růstu a březnovým zasedáním 
Evropské rady, předtím než Evropská 
rada schválí doporučení pro jednotlivé 
země;

Or. es

Pozměňovací návrh 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 10 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10e. požaduje, aby byla v rámci 
evropského semestru stanovena povinnost 
vypracovávat národní programy 
zaměstnanosti obsahující hodnocení 
politik na podporu tvorby pracovních 
míst, trhů práce, kvalitní zaměstnanosti, 
odpovídajícího odměňování a požadované 
míry flexibility a jistoty v 
pracovněprávních předpisech;
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Or. es


