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1. 9. 2010 A7-0235/51 

Pozměňovací návrh  51 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0235/2010 
Csaba İry 
Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutí 
Bod odůvodnění 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Lisabonská strategie zahájená v roce 
2000 vycházela z uvědomění si potřeby EU 
zvýšit svoji produktivitu a 
konkurenceschopnost, zároveň však posílit 
sociální soudržnost, s ohledem na 
celosvětovou konkurenci, technologické 
změny a stárnutí populace. Lisabonská 
strategie byla znovu zahájena v roce 2005 
poté, co došlo k jejímu přezkumu 
v polovině období. z tohoto přezkumu 
vyplynulo, že je třeba se více zaměřit na 
růst a na větší počet a vyšší kvalitu 
pracovních míst. 

(4) Lisabonská strategie zahájená v roce 
2000 vycházela z uvědomění si potřeby EU 
zachovat svoji produktivitu 
a konkurenceschopnost, zároveň však 
posílit sociální soudržnost, s ohledem na 
celosvětovou konkurenci, vzájemnou 
provázanost a změny hospodářství, 
technologické změny a změny populace. 
Lisabonská strategie byla znovu zahájena 
v roce 2005 poté, co došlo k jejímu 
přezkumu v polovině období. z tohoto 
přezkumu vyplynulo, že je třeba se více 
zaměřit na růst a na větší počet a vyšší 
kvalitu pracovních míst. Nakonec 
Lisabonská strategie tyto cíle nesplnila. 
Svým zaměřením na 
konkurenceschopnost, snižování nákladů, 
odstraňování sociálního státu, ještě 
pružnější trh práce, liberalizaci trhů 
obecně a deregulaci finančních trhů 
zejména tak Lisabonská strategie 
prohloubila nerovnost v distribuci příjmů 
a bohatství, růst chudoby, sociální 
vyloučení, a zhoršila situaci, pokud jde o 
práci za nízkou mzdu a nejistá pracovní 
místa. Nastal čas pro alternativní strategii 
Evropské unie pro udržitelných rozvoj, 
sociální spravedlnost a plnou 
zaměstnanost. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/52 

Pozměňovací návrh  52 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0235/2010 
Csaba İry 
Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutí 
Bod odůvodnění 7 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Komise navrhla vytvořit pro další 
desetiletí novou strategii, Evropa 2020, 
která umožní EU vyjít z krize v silnější 
pozici a nasměrovat její hospodářství na 
dosažení inteligentnějšího a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění. Pět 
základních cílů, které jsou uvedeny v rámci 
příslušných hlavních směrů, představují 
sdílené cíle, jimiž se řídí opatření 
členských států a Unie. Členské státy by 
měly maximálně usilovat o dosažení 
vnitrostátních cílů a o odstranění 
překážek, jež brzdí růst. 

(7) Komise navrhla vytvořit pro další 
desetiletí novou strategii, Evropa 2020, 
a v této souvislosti jsou změny stávajících 
makroekonomických politik nezbytné 
(např. ukončení Paktu stability, zastavení 
procesu privatizace a liberalizace atd.), 
aby bylo upřednostněno vytváření 
kvalitních pracovních míst s právy pro 
všechny pracující, s vyššími mzdami, nižší 
mírou chudoby a větším sociálních 
začleněním a pokrokem. Pět základních 
cílů, které jsou uvedeny v rámci 
příslušných hlavních směrů, představují 
sdílené cíle, jimiž se řídí opatření 
členských států a Unie. Členské státy by 
měly dosáhnout vnitrostátních cílů 
a odstranit překážky, jež brzdí vytváření 
většího počtu a dosahování vyšší kvality 
pracovních míst. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/53 

Pozměňovací návrh  53 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0235/2010 
Csaba İry 
Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutí 
Bod odůvodnění 8 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Členské státy by měly v rámci 
komplexních strategií pro ukončení 
hospodářské krize vypracovat ambiciózní 
reformy, které by napomohly zajistit 
makroekonomickou stabilitu a udržitelnost 
veřejných financí, zlepšit 
konkurenceschopnost, snížit 
makroekonomické nerovnováhy a posílit 
výkon trhu práce. Ukončení fiskálních 
pobídek by mělo být prováděno 
a koordinováno v rámci Paktu o stabilitě 
a růstu. 

(8) Členské státy by měly v rámci 
komplexních strategií pro ukončení 
hospodářské krize vypracovat ambiciózní 
reformy, které by napomohly zlepšit 
makroekonomickou výkonnost zaměřenou 
na sociálně a environmentálně udržitelný 
rozvoj, snížit makroekonomické 
nerovnováhy a posílit kvalitní zaměstnání 
a sociální ochranu. Fiskální pobídky by 
měly pokračovat po další tři až pět let, aby 
se překonala hospodářská stagnace 
a rostoucí nezaměstnanost. Koordinovaný 
plán fiskálních pobídek na úrovni 
členských států a EU by měl být zaměřen 
na hospodářské oživení prostřednictvím 
cíleného unijního plánu obnovy, který 
bude systematicky zohledňovat hledisko 
rovného postavení žen a mužů, a na tento 
účel budou každoročně vyčleněny 
prostředky v celkové výši 1 %HDP EU, 
které budou sloužit k financování investic 
do environmentálně a sociálně 
udržitelného rozvoje, čímž se vytvoří 
vstupní strategická pobídka pro vytváření 
nových vysoce kvalitních pracovních míst. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/54 

Pozměňovací návrh  54 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0235/2010 
Csaba İry 
Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutí 
Bod odůvodnění 12 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Strukturální reformy EU a členských 
států mohou účinně napomáhat růstu a 
zaměstnanosti, jestliže posílí 
konkurenceschopnost EU v celosvětové 
ekonomice, otevírají nové příležitosti pro 
vývozce z EU a poskytují konkurenční 
přístup k důležitým dovozům. Reformy by 
proto měly zohlednit dopady na vnější 
konkurenceschopnost tak, aby se posílil 
evropský růst a podíl na otevřených a 
konkurenčně spravedlivých trzích po 
celém světě. 

vypouští se 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/55 

Pozměňovací návrh  55 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0235/2010 
Csaba İry 
Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutí 
Příloha – Hlaví směr -7 (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Hlavní směr -7: Rovnost žen a mužů 

 Členské státy prostřednictvím zvláštní cílů 
v oblasti rovnosti žen a mužů, začlenění 
hlediska pohlaví do všech činností 
a konkrétních opatření v oblasti této 
politiky zvýší zaměstnanost žen, která 
bude plně respektovat práva žen, 
a odstraní rozdíly v odměňování žen a 
mužů, diskriminaci a rozdíly v míře 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti žen a 
mužů; Členské státy by měly usilovat 
o dosažení 75% míry zaměstnanosti žen 
a mužů (odpovídající plnému úvazku) do 
roku 2020, mimo jiné prostřednictvím: 

 – většího množství veřejných 
a soukromých investic, vyšší kvality 
veřejných služeb a podpory rodin 
a jednotlivců; 

 – zajištění přístupných, cenově 
dostupných, flexibilních a kvalitních 
služeb, zejména přístupu k zařízením péče 
o děti s cílem zajistit podmínky pro 50 % 
nezbytné péče pro děti ve věku do 3 let 
a 100 % péče pro děti od 3 do 6 let 
a lepšího přístupu k péči o další závislé 
osoby, zejména o starší osoby; 

 – řešení nejistých pracovních podmínek, 
neboť většina osob, kterých se to týká, 
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jsou ženy; 

 – širšího a lepšího využití dovedností žen 
náležejících k menšinám a migrantům; 

 – uznání práv pomáhajících manželů 
a partnerů, kterými jsou ve většině 
případů ženy, které poskytují pomoc při 
řemeslné práci, v obchodu, zemědělství, 
rybolovu a v malých rodinných podnicích, 
na náležitou ochranu v oblasti sociálního 
zabezpečení a jejich práce; 

 – zlepšení pracovních podmínek a ocenění 
práce v odvětvích, kde mají ženy největší 
zastoupení (tj. odvětví péče a práce 
v domácnosti a některá odvětví služeb); 

 Členské státy by měly zvýšit své úsilí při 
plném uplatňování zásady stejné odměny 
za stejnou práci a měly by se snažit do 
roku 2020 snížit rozdíl ve mzdách mužů a 
žen na 0–5 %. Tyto cíle podpoří návrh na 
změnu směrnice Komise 75/117/EHS, 
legislativní návrh který je účinnější než 
stávající právní úprava a který stanoví 
opatření pro případ porušování práva na 
stejnou odměnu a zajistí, že tato opatření 
budou odrazující a přiměřená (např. vyšší 
sankce v případě opakovaných porušení). 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/56 

Pozměňovací návrh  56 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0235/2010 
Csaba İry 
Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutí 
Příloha – Hlavní směr 7 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy by měly integrovat zásady 
flexibilních sociálních jistot, které 
schválila Evropská rada, do vlastních 
politik trhů práce a uplatňovat je. Bude se 
tak plně využívat podpora z Evropského 
sociálního fondu a zohlední se zvyšování 
podílu na trhu práce i boj proti segmentaci 
trhu a nečinnosti, nerovnostem mezi 
ženami a muži a zároveň se sníží 
strukturální nezaměstnanost. Opatření 
k podpoře flexibility a bezpečnosti by měla 
být jak vyvážená, tak by se měla vzájemně 
posilovat. Členské státy by proto měly 
zavést pracovní smlouvy, které jsou 
zároveň flexibilní i spolehlivé, aktivní 
politiky trhu práce, účinné celoživotní 
učení, politiky podporující pracovní 
mobilitu a odpovídající systémy sociálního 
zabezpečení, které budou poskytovat 
zajištění při profesních změnách a zároveň 
jasně stanoví práva a odpovědnosti 
nezaměstnaného tak, aby aktivně hledal 
práci. 

Členské státy by měly integrovat 
a uplatňovat koncepci DOBRÉ PRÁCE. 
Bude se tak plně využívat podpora 
z Evropského sociálního fondu a zohlední 
se zvyšování podílu na trhu práce i boj 
proti segmentaci trhu a nedobrovolné 
nečinnosti, nerovnostem mezi ženami 
a muži a zároveň se sníží strukturální 
nezaměstnanost. Koncepce DOBRÉ 
PRÁCE výrazně zdůrazňuje podporu 
kvality v práci, zlepšení sociálního 
zabezpečení a sociálního začlenění, 
posílení stávajících práv zaměstnanců 
a zavedení práv nových, podporu zdraví 
a bezpečnosti v práci, lepší řízení 
sociálních rizik a sladění pracovního 
a mimopracovního života. Členské státy 
by měly rozhodně přijmout opatření 
k podpoře bezpečnosti prostřednictvím 
postupného odstraňování nejistého 
zaměstnávání a nestandardních 
smluvních ujednání souvisejících s těmito 
nejistými formami zaměstnání, a to za 
účelem omezení nestandardních forem 
zaměstnání, jejichž zneužívání by mělo být 
trestáno. Členské státy proto musí zavést 
pracovní smlouvy, které jsou zároveň 
bezpečné i spolehlivé, aktivní a integrující 
politiky trhu práce, účinné celoživotní 
učení, politiky podporující právo na 
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dobrovolně zvolenou pracovní mobilitu a 
účinné a kvalitní systémy sociálního 
zabezpečení, které budou poskytovat 
zajištění při profesních změnách a zároveň 
jasně stanoví práva nezaměstnaného tak, 
aby měl nárok na přiměřené dávky a v 
případě potřeby na opatření přizpůsobená 
individuálním potřebám s cílem najít 
kvalitní zaměstnání či odborné vzdělání a 
zvyšovat svou kvalifikaci a dovednosti. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/57 

Pozměňovací návrh  57 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0235/2010 
Csaba İry 
Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutí 
Příloha – Hlavní směr 7 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy by měly zintenzívnit sociální 
dialog a reagovat na segmentaci trhu práce 
opatřeními, které se zaměří na dočasnou 
a nejistou zaměstnanost, částečnou 
zaměstnanost a nezákonné zaměstnávání. 
Profesní mobilita by měla být 
odměňována. Je zapotřebí se zaměřit na 
kvalitu pracovních míst a pracovních 
podmínek tím, že se bude bojovat proti 
nízkým platům a zajistí se dostatečné 
sociální zabezpečení i pro osoby, které 
mají pracovní smlouvy na dobu určitou 
nebo jsou samostatně výdělečně činné. Je 
třeba posílit služby zaměstnanosti 
a zpřístupnit je všem, a to i mladým lidem 
a osobám, které jsou nejvíce ohroženy 
nezaměstnaností. Tyto služby by měly 
vycházet z osobního přístupu a měly by se 
zaměřit na osoby, které mají nejtěžší 
přístup na trh práce. 

Členské státy by měly využívat sociální 
dialog a reagovat na segmentaci trhu práce 
opatřeními, které se zaměří na dočasnou 
a nejistou zaměstnanost, diskriminaci žen, 
migrující pracovníky, starší osoby a osoby 
se zdravotním postižením, částečnou 
zaměstnanost a nezákonné zaměstnávání. 
Proti neohlášenému zaměstnání by se 
mělo bojovat  prostřednictvím 
intenzivnější kontroly ze strany 
inspektorátů práce a subjektů sociálního 
pojištění a prostřednictvím fiskálních 
opatření pro osoby s nízkými příjmy a pro 
živnostníky a řemeslníky. Profesní 
mobilita by měla být odměňována 
opatřeními v rámci právních předpisů 
v oblasti zaměstnanosti a v sociální 
a fiskální oblasti. Je nutno se zaměřit na 
kvalitu práce a pracovních podmínek tím, 
že se bude bojovat proti nízkým platům 
a zajistí se sociální zabezpečení bránící 
chudobě i pro osoby s nejistou formou 
a jinými nestandardními formami 
pracovních smluv a pro osoby samostatně 
výdělečně činné. Členské státy by měly 
dohodnout cíl EU v oblasti minimálních 
mezd (ať statutárních či na základě 
kolektivních smluv vyjednávaných na 
vnitrostátní, regionální a odvětvové 
úrovni) zajišťující odměnu ve výši 
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nejméně 60 % příslušné (vnitrostátní, 
odvětvové atd.) průměrné mzdy a určit 
časový termín, ve kterém všechny členské 
státy mají tohoto cíle dosáhnout. Je nutno 
účinně posílit služby zaměstnanosti a 
zpřístupnit je všem, a to i mladým lidem a 
zejména osobám, které jsou nejvíce 
ohroženy nezaměstnaností, a přijmout 
vhodná opatření v rámci aktivních, 
nevylučujících politik trhu práce. Tyto 
služby by měly vycházet z osobního 
přístupu a měly by se zaměřit na osoby, 
které mají nejtěžší přístup na trh práce.  

Or. en 



 

AM\829090CS.doc 11/15 PE446.559v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
1.9.2010 A7-0235/58 

Pozměňovací návrh  58 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0235/2010 
Csaba İry 
Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutí 
Příloha – Hlavní směr 7 – odst. 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy by měly přezkoumat daňové 
a dávkové systému a kapacitu veřejných 
služeb v rámci poskytování nezbytné 
podpory, aby se zvýšila 
konkurenceschopnost a podíl na trhu 
práce, zejména v případě osob s nižším 
vzděláním a v souladu s hlavním směrem 
politiky č. 2. Členské státy by měly zvýšit 
zapojení pracovních sil prostřednictvím 
politik, které propagují aktivní stárnutí, 
rovnost mezi ženami a muži, včetně 
rovného odměňování, a integraci mladých 
lidí, osob se zdravotním postižením, 
legálních migrujících pracovníků a dalších 
zranitelných skupin do trhu práce. Politiky 
v oblasti rovnováhy pracovního 
a soukromého života spolu s dostupnou 
péčí a inovacemi v organizaci práce by 
měly urychlit zvyšování podílů 
zaměstnanosti, zejména pokud jde o mladé 
lidi, starší pracovníky a ženy, aby bylo 
možné udržet především vysoce 
kvalifikované ženy ve vědeckých 
a technických oborech. Členské státy by 
měly rovněž odstranit překážky na trhu 
práce, které brání vstupu nových 
pracovníků, podporovat samostatně 
výdělečně činné osoby a tvorbu pracovních 
míst v oblastech, jako jsou např. 
ekologicky zaměřená pracovní místa a péče 

Členské státy by měly přizpůsobit daňové 
a dávkové systémy a zvýšit kapacitu 
veřejných služeb v rámci poskytování 
nezbytné podpory, aby tak podpořily 
environmentálně a sociálně udržitelný 
rozvoj a aby se zvýšila 
konkurenceschopnost a podíl na trhu práce, 
zejména v případě osob s nižším 
vzděláním. Členské státy by měly zvýšit 
zapojení pracovních sil prostřednictvím 
politik, které propagují koncepci „DOBRÉ 
PRÁCE“, rovnost mezi ženami a muži, 
včetně rovného odměňování za stejnou 
práci nebo za práci stejné hodnoty, 
a integraci mladých lidí, osob se 
zdravotním postižením, migrujících 
pracovníků a dalších zranitelných skupin 
do trhu práce. V tomto ohledu je nezbytná 
evropská záruka pro mladé lidi, která 
zajistí právo každého mladého člověka 
v EU na nabídku udržitelného a dobře 
placeného pracovního místa v souladu 
s jeho kvalifikací a dovednostmi, na 
učňovské vzdělání, další odbornou 
přípravu či kombinaci práce a odborné 
přípravy, a to bezprostředně poté, co se 
stane nezaměstnaným. Politiky v oblasti 
rovnováhy pracovního a soukromého 
života spolu s dostupnou péčí a inovacemi 
v organizaci práce by měly urychlit 
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i podpora sociálních inovací. zkracování pracovní doby bez ztráty 
příjmu a tím zvyšování podílů 
zaměstnanosti, zejména pokud jde o mladé 
lidi, starší pracovníky a ženy, aby bylo 
možné udržet především vysoce 
kvalifikované ženy ve vědeckých 
a technických oborech. Kromě toho by 
politiky usilující o dosažení rovnováhy 
mezi pracovním a mimopracovním 
životem měly posílit zabezpečení osob 
v případě změny zaměstnání a měly by být 
založeny na kvalitní ochraně pracovních 
míst prostřednictvím posilování sociálních 
práv a sociálního zabezpečení s cílem 
předcházet riziku snížení příjmu a zajistit 
zachování a získání práv, pokud jde např. 
o starobní důchod a zdravotní pojištění při 
změně zaměstnání a v obdobích, kdy 
dotyčná osoba nepracuje (např. pokud se 
stará o závislou osobu, dále se školí či 
vzdělává, má akademické volno atd.). 
Členské státy by měly rovněž podporovat 
sladění pracovního a mimopracovního 
života výrazným zkrácením průměrné 
týdenní pracovní doby bez ztráty výdělku 
a týdenní maximální zákonné pracovní 
doby a výrazným omezením přesčasů. 
Členské státy by měly rovněž odstranit 
překážky na trhu práce, které brání vstupu 
nových pracovníků, podporovat samostatně 
výdělečně činné osoby a tvorbu pracovních 
míst v oblastech, jako jsou např. 
ekologicky zaměřená pracovní místa 
a zejména vysoce kvalitní služby v sociální 
oblasti, a podporovat také sociální 
inovace. Přístup na trh práce pro mladé 
lidi a nové pracovníky by měl být 
umožněn omezením pracovního života. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  59 
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Chountis 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0235/2010 
Csaba İry 
Hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Návrh rozhodnutí 
Příloha – Hlavní směr 10 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Úsilí členských států v oblasti snižování 
chudoby by se mělo zaměřit na 
prosazování úplné účasti na společnosti 
a hospodářství a na rozšiřování pracovních 
příležitostí a plně při tom využívat 
Evropský sociální fond. Úsilí by se rovněž 
mělo zaměřit na zajišťování rovných 
příležitostí, včetně přístupu k dostupným, 
udržitelným a vysoce kvalitním službám 
a veřejným službám (včetně elektronických 
služeb v souladu s hlavním směrem č. 4) 
a zejména ke zdravotní péči. Členské státy 
by měly zavést účinná opatření proti 
diskriminaci. K boji proti sociálnímu 
vyloučení by se měla podpořit aktivní účast 
lidí a posílit podpora podílu na trhu práce, 
systémů sociální ochrany, celoživotního 
učení a politiky aktivního zapojení, čímž se 
vytvoří příležitosti v různých stádiích 
lidského života a poskytne ochrana proti 
vyloučení. Je zapotřebí zmodernizovat 
systémy sociálního a důchodového 
zabezpečení, aby je bylo možné zcela 
využívat k odpovídající podpoře na straně 
příjmů a přístupu ke zdravotní péči, což 
zajišťuje sociální soudržnost, a zároveň 
zajistit, aby byly finančně udržitelné. 
Dávkové systémy by se měly zaměřit na 
bezpečnost příjmů v přechodných stádiích 
a na snižování chudoby. Jedná se 

Členské státy by měly intenzivněji usilovat 
o odstranění chudoby, a to i chudoby 
přetrvávající navzdory zaměstnání. Toto 
úsilí by se mělo zaměřit na prosazování 
úplné dobrovolné účasti na politice, 
společnosti, umění a hospodářství a na 
rozšiřování pracovních příležitostí a plně 
přitom využívat Evropský sociální fond. 
Úsilí by se rovněž mělo stejnou měrou 
zaměřit na zajišťování rovných příležitostí 
a přístupu k dostupným, udržitelným 
a vysoce kvalitním službám a veřejným 
službám (včetně elektronických služeb 
v souladu s hlavním směrem č. 4), zejména 
ve zdravotní péči, přičemž přístup 
k takovým službám, je třeba udržet 
a umožnit konkrétně v oblasti sociální 
a zdravotní péče, zprostředkování práce 
a oblastech blízkých domácnostem. 
Členské státy by měly zavést aktivní 
a účinná opatření proti diskriminaci. K boji 
proti sociálnímu vyloučení by se měla 
podpořit aktivní účast lidí a posílit podpora 
podílu na trhu práce, systémů sociální 
ochrany, celoživotního učení a politiky 
aktivního zapojení, čímž se vytvoří 
příležitosti v různých stádiích lidského 
života a poskytne ochrana proti vyloučení. 
Je zapotřebí zmodernizovat systémy 
sociálního a důchodového zabezpečení, 
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především o skupiny, které jsou nejvíce 
ohroženy sociálním vyloučením, jako jsou 
například rodiny s jedním rodičem, 
menšiny, osoby se zdravotním postižením, 
děti a mladí lidé, starší ženy a muži, legální 
migrující pracovníci a bezdomovci. 
Členské státy by rovněž měly aktivně 
podporovat sociální hospodářství a sociální 
inovace ve prospěch osob, které jsou 
nejvíce ohroženy sociálním vyloučením. 

aby je bylo možné zcela využívat 
k zajištění příjmů nad hranicí chudoby 
a přístupu ke zdravotní péči, což zajišťuje 
sociální soudržnost. Dávkové systémy by 
se měly zaměřit na bezpečnost příjmů 
v přechodných stádiích a na snižování 
chudoby. Jedná se především o skupiny, 
které jsou nejvíce ohroženy sociálním 
vyloučením, jako jsou například menšiny, 
osoby se zdravotním postižením, děti 
a mladí lidé, starší ženy a muži, migrující 
pracovníci a bezdomovci. Členské státy by 
se měly dohodnout na celoevropském 
závazku k odstranění pouličního 
bezdomovectví do roku 2015 a měly by 
usilovat o stanovení integrovaných 
politických opatření umožňujících přístup 
k finančně dostupnému a důstojnému 
bydlení s dostatečným zásobováním 
energií pro všechny. Rada by se měla 
dohodnout na cíli EU ohledně systémů 
minimálního příjmu a systémů dávek 
nahrazujících příjmy, které budou 
založeny na příspěvcích, přičemž 
poskytovaná podpora příjmů by neměla 
činit méně než 60 % průměrného 
vnitrostátního vyrovnaného příjmu, 
a měla by rovněž stanovit harmonogram 
pro jeho splnění. Ve snaze vymýtit dětskou 
chudobu v EU by se členské státy měly 
zavázat k dosažení jejího 50% snížení do 
roku 2012, přičemž snížení by se mělo 
posuzovat také na základě jiných než 
ekonomických ukazatelů, a měly by 
rovněž vyčlenit dostatečné finanční 
prostředky pro dosažení tohoto cíle. 
Skutečnost, že mít dítě, zejména v případě 
rodin s jedním rodičem, znamená riziko 
chudoby, je neslučitelná s cíli EU. Rodiče, 
jichž se to týká, by měly být před tímto 
rizikem chráněni prostřednictvím 
bezplatné péče o děti, sociální podpory 
a individuálně posuzované podpory ze 
strany agentur pro zaměstnávání. Členské 
státy by rovněž měly aktivně podporovat 
sociální hospodářství a sociální inovace 
určené pro řešení různých sociálních 
rizik, jež nastanou během života člověka, 
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zejména pokud se týkají osob, které jsou 
nejvíce ohroženy. 

 
Or. en 

 


