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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst 
a zaměstnanost
(COM(2013)0740 – C7-0000/2013 – 2013/0361(APP))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2013)0740),

– s ohledem na čl. 81 odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na průběžnou zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0136/2014),

1. žádá Radu, aby zohlednila tyto změny:

V návrhu nařízení Rady by měly být provedeny tyto změny:

Změna 1

Návrh rozhodnutí Rady
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Změna

(8) Evropská rada ve svých závěrech ze 
dne 28. června 2013 uvedla, že sociální 
rozměr HMU by měl být posílen, a v této 
souvislosti zdůraznila klíčovou úlohu 
sociálních partnerů a sociálního dialogu. 
Komise se proto ve sdělení ze dne 2. října 
2013 o sociálním rozměru HMU 
(COM(2013) 690) zaměřila na otázku 
posilování sociálního dialogu na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a 
oznámila, že navrhne úpravu rozhodnutí 
Rady z roku 2003.

(8) Evropská rada ve svých závěrech ze 
dne 28. června 2013 uvedla, že sociální 
rozměr HMU by měl být posílen, a v této 
souvislosti zdůraznila klíčovou úlohu 
sociálních partnerů a sociálního dialogu. 
Komise se proto ve sdělení ze dne 2. října 
2013 o sociálním rozměru HMU 
(COM(2013) 690) zaměřila na otázku 
posilování sociálního dialogu na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, 
oznámila, že navrhne úpravu rozhodnutí 
Rady z roku 2003, a uvedla, že trojstranná 
sociální vrcholná schůzka představuje 
zásadní příležitost pro začlenění 
sociálních partnerů do procesu 
evropského semestru.

Změna 2

Návrh rozhodnutí Rady
Bod odůvodnění 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Změna

 (9a) Sociální partneři EU potvrdili 
v prohlášení evropských sociálních 
partnerů o zapojení sociálních partnerů 
do evropské správy ekonomických 
záležitostí, které bylo přijato dne 24. října 
2013, svou podporu trojstranné sociální 
vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost 
a požadovali soudržný proces konzultací 
sociálních partnerů v rámci evropského 
semestru. 

Změna 3

Návrh rozhodnutí Rady
Článek 1

Znění navržené Komisí Změna

Úlohou trojstranné vrcholné schůzky pro 
růst a zaměstnanost je zajistit, aby v 
souladu se Smlouvou o EU a s náležitým 
ohledem na pravomoci orgánů a institucí 
Unie probíhalo mezi Radou, Komisí a 
sociálními partnery neustálé jednání. 
Sociálním partnerům na evropské úrovni 
tato schůzka v souvislosti s jejich 
sociálním dialogem umožní, aby přispívali 
k různým složkám evropské strategie pro 
růst a zaměstnanost. Za tímto účelem by 
schůzka měla vycházet z předchozí práce a 
jednání mezi Radou, Komisí a sociálními 
partnery na různých fórech, na kterých se 
jedná o hospodářských a sociálních 
otázkách a otázkách zaměstnanosti.

Úlohou trojstranné vrcholné schůzky pro 
růst a zaměstnanost je zajistit, aby v 
souladu se Smlouvou o EU a s náležitým 
ohledem na pravomoci orgánů a institucí 
Unie probíhalo mezi Radou, Komisí a 
sociálními partnery neustálé jednání a aby 
byly koordinovány jejich strategie 
zaměřené na vysokou kvalitu pracovních 
příležitostí a udržitelnou zaměstnanost. 
Sociálním partnerům na evropské úrovni 
tato schůzka v souvislosti s jejich 
sociálním dialogem a odbornými 
znalostmi umožní, aby přispívali k různým 
složkám evropské strategie pro růst a 
zaměstnanost. Za tímto účelem by schůzka 
měla vycházet z předchozí práce a jednání 
mezi Radou, Komisí a sociálními partnery 
na různých fórech, na kterých se jedná o 
hospodářských a sociálních otázkách a 
otázkách zaměstnanosti.

Změna 4

Návrh rozhodnutí Rady
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Změna

1. Vrcholná schůzka sestává z předsedy 
Evropské rady, z předsednictví Rady a 
dvou následných předsednictví, z Komise a 
ze sociálních partnerů, zastoupených na 
nejvyšší úrovni. Schůzky se rovněž účastní 
ministři těchto tří předsednictví a člen 
Komise odpovědní za práci a sociální věci. 
Podle programu jednání mohou být rovněž 
přizváni jiní ministři těchto tří 
předsednictví a jiní členové Komise.

1. Vrcholná schůzka sestává z předsedy 
Evropské rady, z předsednictví Rady 
a dvou následných předsednictví, z Komise 
a ze sociálních partnerů, zastoupených na 
nejvyšší úrovni. Schůzky se rovněž účastní 
ministři těchto tří předsednictví a člen 
Komise odpovědní za práci a sociální věci. 
Podle programu jednání mohou být rovněž 
přizváni jiní ministři těchto tří 
předsednictví a jiní členové Komise a 
předseda Výboru pro zaměstnanost a 
sociální věci Evropského parlamentu.

Změna 5

Návrh rozhodnutí Rady
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Změna

3. Každá delegace je složena ze zástupců 
evropských mezioborových organizací, 
kteří zastupují buď obecné zájmy, nebo 
konkrétnější zájmy manažerů a malých a 
středních podniků na evropské úrovni.

Každá delegace je složena ze zástupců 
evropských mezioborových organizací, 
kteří zastupují buď obecné zájmy, nebo 
konkrétnější zájmy manažerů, 
mikropodniků a malých a středních 
podniků na evropské úrovni.

Změna 6

Návrh rozhodnutí Rady
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Změna

U delegace zaměstnanců zajišťuje 
technickou koordinaci Evropská 
konfederace odborových svazů (EKOS) a u 
delegace zaměstnavatelů je to Evropská 
unie konfederací průmyslu a 
zaměstnavatelů (BUSINESSEUROPE). 
Tyto dvě organizace, EKOS a 
BUSINESSEUROPE, zajistí, aby byl v 

U delegace zaměstnanců zajišťuje 
technickou koordinaci Evropská 
konfederace odborových svazů (EKOS) a 
u delegace zaměstnavatelů je to Evropská 
unie konfederací průmyslu 
a zaměstnavatelů (BUSINESSEUROPE). 
Tyto dvě organizace, EKOS a 
BUSINESSEUROPE, zajistí, aby byl v 
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jejich příspěvcích brán plný ohled na 
stanoviska vyjádřená specifickými a 
odvětvovými organizacemi a aby případně 
do svých delegací zahrnuly zástupce 
některých z těchto organizací.

jejich příspěvcích brán plný ohled na 
stanoviska vyjádřená specifickými a 
odvětvovými organizacemi a aby případně 
do svých delegací zahrnuly zástupce 
některých z těchto organizací, kteří budou 
mít pravomoc v těchto delegacích jednat.

Změna 7

Návrh rozhodnutí Rady
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Změna

1. Program jednání vrcholné schůzky 
společně určují Rada, Komise a 
mezioborové organizace pracovníků a 
zaměstnavatelů, kteří se účastní práce na 
vrcholné schůzce. Za tímto účelem se 
přípravná setkání uskutečňují mezi útvary 
Rady, Komise a organizacemi EKOS a 
BUSINESSEUROPE.

1. Program jednání vrcholné schůzky 
společně a na základě rovného partnerství 
určují Rada, Komise a mezioborové 
organizace pracovníků a zaměstnavatelů, 
kteří se účastní práce na vrcholné schůzce. 
Za tímto účelem se přípravná setkání 
uskutečňují mezi útvary Rady, Komise a 
organizacemi EKOS a 
BUSINESSEUROPE.

Změna 8

Návrh rozhodnutí Rady
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Změna

2. Body programu jednání projednává 
Rada ve složení pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a záležitosti spotřebitelů.

2. Body programu jednání projednává 
Rada ve složení pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a záležitosti spotřebitelů, 
přičemž tyto body jsou případně založeny 
na příspěvku všech jejích přípravných 
orgánů.
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Změna 9

Návrh rozhodnutí Rady
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Změna

1. Vrcholná schůzka se koná nejméně 
dvakrát ročně. Schůzky se konají před 
jarním a podzimním zasedáním Evropské 
rady.

1. Vrcholná schůzka se koná nejméně 
dvakrát ročně. Schůzky se konají před 
jarním a podzimním zasedáním Evropské 
rady a výsledek vrcholné schůzky se 
předloží k rozhodnutí na následujícím 
zasedání Evropské rady. 

Změna 10

Návrh rozhodnutí Rady
Článek 5

Znění navržené Komisí Změna

Spolupředsedové vypracují shrnutí z 
jednání vrcholné schůzky, aby informovali 
příslušná složení Rady a veřejnost.

Spolupředsedové vypracují shrnutí 
z jednání vrcholné schůzky, aby 
informovali příslušná složení Rady, 
Evropský parlament a veřejnost.

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU
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