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9. 3. 2015 A8-0043/4 

Pozměňovací návrh  4 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 

2014/2222(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. vítá výzvu předsedy Komise určenou 

členským státům EU, aby v zájmu snížení 

chudoby v EU zavedly minimální mzdu; 

žádá Komisi, aby navrhla iniciativu 

na podporu zavedení minimální mzdy 

v členských státech; zdůrazňuje, že 

stanovení výše minimální mzdy je 

záležitostí jednotlivých členských států 

a že výše této mzdy by měla odpovídat 

socio-ekonomické situaci daného 

členského státu; 

78. vítá výzvu předsedy Komise určenou 

členským státům EU, aby v zájmu snížení 

chudoby v EU zavedly minimální mzdu; 

vyzývá členské státy, aby nejzranitelnějším 

členům společnosti zaručily přístup na trh 

práce a k odpovídající podpoře příjmu; 

vyzývá Komisi, aby předložila návrh 

na systémy přiměřeného minimálního 

příjmu na úrovni EU, které by vedly 

k většímu sociálnímu sbližování mezi 

členskými státy a přispěly by k dosažení 

cíle snížit chudobu, jenž je součástí 

strategie Evropa 2020; 

Or. en 
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9. 3. 2015 A8-0043/5 

Pozměňovací návrh  5 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 

2014/2222(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 79 (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 79. zdůrazňuje, že je urychleně nutné 

zaručit všeobecný systém minimální mzdy 

na úrovni EU a předložit návrh 

na stanovení minimálních standardů 

a minimálních mzdových norem 

na úrovni EU; vyzývá Komisi, aby 

legitimizovala unijní politiku minimální 

mzdy, která by posílením minimálních 

mezd pomohla stabilizovat jejich vývoj 

v EU a zabránila by recipročnímu 

mzdovému dumpingu; 

Or. en 



 

AM\1053286CS.doc  PE552.216v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

9. 3. 2015 A8-0043/6 

Pozměňovací návrh  6 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 

2014/2222(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. připomíná, že důstojné mzdy jsou 

důležité nejen z hlediska sociální 

soudržnosti, ale i pro udržení silného 

rozvoje a produktivního hospodářství; 

nabádá Komisi, aby přezkoumala dopad 

zavedení minimálních mezd v členských 

státech v souvislosti se snižováním 

mzdových nerovností; nabádá Komisi, aby 

uspořádala konferenci o evropském rámci 

pro minimální mzdy; 

47. připomíná, že v boji proti chudobě by 

měly hrát zásadní úlohu minimální mzdy, 

které by zajistily, aby byl příjem spojený 

s prací dostatečný k tomu, aby zabránil 

chudobě, tj. aby bylo zaměstnání skutečně 

nejlepší ochranou před chudobou, 

alespoň z finančního pohledu; nabádá 

Komisi, aby přezkoumala dopad zavedení 

minimálních mezd v členských státech 

v souvislosti se snižováním mzdových 

nerovností; nabádá Komisi, aby uspořádala 

konferenci o evropském rámci 

pro minimální mzdy; 

Or. en 
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9. 3. 2015 A8-0043/7 

Pozměňovací návrh  7 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 
za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 

2014/2222(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 O. vzhledem k tomu, že nedostatek 

vhodných opatření sociální ochrany, jako 

je občanství a systém minimálního příjmu, 

vede ke zvýšení chudoby a sociálního 

vyloučení; 

Or. en 
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9. 3. 2015 A8-0043/8 

Pozměňovací návrh  8 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2015 

2014/2222(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. vítá snížení nezaměstnanosti mladých, 

poukazuje však na to, že její míry jsou stále 

alarmující a nevycházejí nezbytně z čistého 

počtu nově vytvořených pracovních míst; 

poukazuje na to, že se prohloubil i problém 

nejistoty práce a podzaměstnanosti a že 

43 % mladých pracuje za nejistých 

podmínek, na bázi smluv, které 

nedobrovolně uzavřeli pouze na částečný 

úvazek, nebo jako osoby vykonávající 

falešnou samostatně výdělečnou činnost; 

55. vítá snížení nezaměstnanosti mladých 

v některých členských státech, poukazuje 

však na to, že její míra je stále alarmující 

a nevychází nezbytně z čistého počtu nově 

vytvořených pracovních míst; poukazuje 

na to, že se prohloubil i problém nejistoty 

práce a podzaměstnanosti a že 43 % 

mladých pracuje za nejistých podmínek, 

na bázi smluv, které nedobrovolně uzavřeli 

pouze na částečný úvazek, nebo jako osoby 

vykonávající falešnou samostatně 

výdělečnou činnost; 

en 
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