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9. 4. 2014 A7-0072/43 

Pozměňovací návrh  43 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Thomas Händel, 
Paul Murphy 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0072/2014 
Frédéric Daerden 
Veřejné služby zaměstnanosti 

COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD) 

Návrh rozhodnutí 
Bod odůvodnění 3 a (nový) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Pracovní mobilita způsobila 

v současném ekonomickém prostředí 

situace, kdy jsou zaměstnanci z oblastí, 

které mají z hospodářského hlediska 

okrajový význam, nuceni emigrovat. 

Or. en 
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9. 4. 2014 A7-0072/44 

Pozměňovací návrh  44 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Thomas Händel 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0072/2014 
Frédéric Daerden 
Veřejné služby zaměstnanosti 

COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD) 

Návrh rozhodnutí 
Bod odůvodnění 8 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Síť VSZ by měla posílit spolupráci 

mezi svými členy, rozvíjet společné 

iniciativy zaměřené na výměnu informací 

a osvědčených postupů v oblastech, jež 

spadají do působnosti VSZ, srovnávací 

analýzu a poradenství i na propagaci 

inovativních přístupů při poskytování 

služeb zaměstnanosti. Vytvoření této sítě 

umožní inkluzivní srovnávání všech VSZ 

založené na poznatcích a zaměřené na 

výkonnost, které povede k určení 

osvědčených postupů. Pomocí těchto 

výsledků by měli být členové sítě schopni 

formovat koncepci a provádění služeb 

zaměstnanosti v rámci svých konkrétních 

pravomocí. Iniciativy prováděné sítí by 

měly zlepšit efektivitu VSZ a umožnit 

účinnější vynakládání veřejných 

prostředků. 

(8) Síť VSZ by měla posílit spolupráci 

mezi svými členy, rozvíjet společné 

iniciativy zaměřené na výměnu informací 

a osvědčených postupů v oblastech, jež 

spadají do působnosti VSZ, srovnávací 

analýzu a poradenství i na propagaci 

inovativních přístupů při poskytování 

služeb zaměstnanosti. Vytvoření této sítě 

umožní inkluzivní srovnávání všech VSZ 

založené na poznatcích a zaměřené na 

výkonnost, které povede k určení 

osvědčených postupů. Pomocí těchto 

výsledků by měli být členové sítě schopni 

formovat koncepci a provádění služeb 

zaměstnanosti v rámci svých konkrétních 

pravomocí. Iniciativy prováděné sítí by 

měly zajistit lepší reakci na zvláštní 

charakteristiky VSZ v každém členském 

státě, přičemž za tímto účelem musí být 

poskytnuty odpovídající finanční 

prostředky. 

Or. en 
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9. 4. 2014 A7-0072/45 

Pozměňovací návrh  45 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Thomas Händel 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0072/2014 
Frédéric Daerden 
Veřejné služby zaměstnanosti 

COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD) 

Návrh rozhodnutí 
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a a (nové) 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) sociální partneři; 

 

Or. en 
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9. 4. 2014 A7-0072/46 

Pozměňovací návrh  46 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Thomas Händel, 
Paul Murphy 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0072/2014 
Frédéric Daerden 
Veřejné služby zaměstnanosti 

COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD) 

Návrh rozhodnutí 
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) lepšímu fungování trhů práce v EU; b) podpoře práce se sociálními 

a pracovními právy v každém členském 

státě; 

Or. en 
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9. 4. 2014 A7-0072/47 

Pozměňovací návrh  47 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Thomas Händel, 
Paul Murphy 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0072/2014 
Frédéric Daerden 
Veřejné služby zaměstnanosti 

COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD) 

Návrh rozhodnutí 
Čl. 4 – odst. 1 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Síť spolupracuje se zúčastněnými 

stranami na trhu práce včetně dalších 

poskytovatelů služeb zaměstnanosti tak, že 

je přizve k příslušným činnostem a na 

příslušná jednání sítě a že s nimi sdílí 

informace a údaje. 

1. Síť spolupracuje se zúčastněnými 

stranami na trhu práce včetně odborů 

a zástupců zaměstnanců a dalších 

poskytovatelů služeb zaměstnanosti tak, že 

je přizve k příslušným činnostem a na 

příslušná jednání sítě a že s nimi sdílí 

informace a údaje. 

Or. en 

 

 


