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1. 9. 2010 A7-0235/60 

Pozměňovací návrh  60 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
za skupinu S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 9 c (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9c) Při koncipování a provádění 
vnitrostátních reformních programů 
s ohledem na hlavní směry uvedené 
v příloze by členské státy měly zajistit 
účinné řízení politik v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních politik. Do 
procesu tvorby, provádění, sledování 
a hodnocení těchto programů, jakož i do 
definování cílů a ukazatelů, by měly být 
úzce zapojeny zúčastněné subjekty, včetně 
subjektů na regionální a místní úrovni a 
subjektů, na něž budou mít dopad různé 
aspekty strategie Evropa 2020, 
parlamentní orgány a sociální partneři. 
Členské státy by měly bedlivě sledovat, 
jaký dopad mají reformy prováděné 
v rámci jednotlivých vnitrostátních 
reformních programů na zaměstnanost 
a sociální oblast. 

Or. en 
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1. 9. 2010 A7-0235/61 

Pozměňovací návrh  61 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
za skupinu S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 11 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Reformy členských států by tudíž 
měly být zaměřeny na povzbuzení růstu, 
který by posiloval zaměstnanost a zakládal 
by se na důstojné práci, jak ji prosazuje 
MOP, a na tzv. dobré práci jakožto 
hlavních zásadách určujících vytváření 
pracovních příležitostí a začleňování na 
pracovní trh. V tomto kontextu by měly 
být zachovány a upevněny zásady rovného 
zacházení a stejné mzdy za stejnou práci 
na stejném pracovišti, které jsou 
stanoveny v článcích 18 a 157 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Zvláštní 
pozornost by se rovněž měla věnovat 
snižování chudoby postihující stále větší 
počet chudých pracujících a boji proti 
chudobě dětí. 

Or. en 
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1. 9. 2010 A7-0235/62 

Pozměňovací návrh  62 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
za skupinu S&D 

 

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 13 c (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13c) Členské státy by měly vycházet 
z toho, jak důležitá je politika soudržnosti 
pro podporu zaměstnanosti a sociálního 
začlenění, podporu regionů při 
překonávání sociálně-ekonomických 
potíží, narovnávání rozdílů a 
zohledňování regionálních specifik, a na 
základě toho by měly spolupracovat za 
účelem interního i vzájemného 
uspořádání, doplňování a koordinování 
vnitrostátních cílů, aby se omezila 
nerovnováha v hospodářském rozvoji 
různých regionů. 

Or. en 
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1. 9. 2010 A7-0235/63 

Pozměňovací návrh  63 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
za skupinu S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 16 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Základní cíle uvedené v rámci 
příslušných hlavních směrů by měly být 
pro členské státy vodítkem pro vytyčení 
jejich vlastních vnitrostátních cílů a 
dílčích cílů. Zvláštní pozornost by přitom 
členské státy měly věnovat posilování 
zaměstnanosti a omezování 
nezaměstnanosti nejslabších skupin, 
včetně mladých lidí, zvyšování úrovní 
vzdělání, snižování počtu osob předčasně 
ukončujících školní docházku a 
odstraňování chudoby. Pokrok při plnění 
cílů i dílčích cílů by měl být pečlivě 
sledován a hodnocen na základě cílů 
strategie Evropa 2020. V případě potřeby 
by při revizi hlavních zásad zaměstnanosti 
měly být tyto cíle a dílčí cíle přezkoumány 
nebo by měly být doplněny cíle a dílčí cíle 
nové. 

Or. en 

 

 


