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7.3.2018 A8-0052/3 

Pozměňovací návrh  3 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele 

Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, Ángela Vallina, 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 

2017/2260(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že sociální dialog a 

kolektivní vyjednávání jsou pro 

zaměstnavatele a odbory klíčovými 

nástroji, které umožňují vytvářet 

spravedlivé mzdy a pracovní podmínky, a 

že silné systémy kolektivního vyjednávání 

zvyšují odolnost členských států v době 

hospodářské krize; připomíná, že právo 

na kolektivní vyjednávání je záležitostí, jež 

se týká všech evropských zaměstnanců, 

které má dopad na demokracii a právní 

stát, včetně dodržování základních 

sociálních práv, a že kolektivní 

vyjednávání je evropským základním 

právem, které jsou evropské instituce 

povinny respektovat v souladu s článkem 

28 Listiny základních práv; v této 

souvislosti vyzývá k zavedení opatření, 

která by respektovala, podporovala a 

posilovala kolektivní vyjednávání a 
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postavení pracovníků v systémech 

stanovování mezd, jež mají zásadní 

význam pro vytváření vysoké úrovně 

pracovních podmínek; je přesvědčen, že to 

vše by mělo být provedeno s cílem 

podpořit celkovou poptávku a 

hospodářské oživení, snížit mzdové 

nerovnosti a bojovat proti chudobě 

pracujících;  

Or. en 



 

AM\1147857CS.docx  PE616.078v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.3.2018 A8-0052/4 

Pozměňovací návrh  4 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, 

Martina Michels, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 

2017/2260(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. uvádí, že sedm let po zahájení 

cyklu evropského semestru týkajícího se 

koordinace hospodářských politik nebyly 

vyřešeny některé významné evropské 

nevyváženosti v oblasti zaměstnanosti a v 

sociální oblasti, jako je segmentace trhu 

práce, mzdový rozptyl nebo dětská 

chudoba, ale naopak došlo k jejich 

zhoršení, což dokládá, že veřejné politiky 

na vnitrostátní úrovni jsou pro vytváření 

spravedlivějšího evropského trhu práce 

nedostatečné a že pro doplnění úsilí na 

vnitrostátní úrovni jsou potřebné silnější a 

širší politiky na evropské úrovni;  

zdůrazňuje, že je nezbytná fiskální 

flexibilita, která má podpořit sociální 

investice do sociálních práv, stejně jako 

účinné prosazování všech zásad 

zakotvených v evropském pilíři sociálních 
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práv ve všech fázích; zdůrazňuje, že 

programy fiskální konsolidace neposkytují 

prostor pro investice do sociálních politik, 

které sužují výrazné škrty; žádá, že je 

třeba veškeré navrhované daňové opatření 

hodnotit a sledovat podle článku 9 SFEU, 

aby bylo možné posoudit jeho dopad v 

sociální oblasti;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/5 

Pozměňovací návrh  5 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 

2017/2260(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. vyzývá Komisi, aby vydala 

doporučení pro jednotlivé země, která 

mohou přispět k vyšší zaměstnanosti a 

menším ekologickým stopám, a žádá o 

podrobné nezávislé studie o nákladech a 

přínosech přesunutí daňové zátěže (např. 

od zdanění pracovní síly ke zdanění podle 

zatížení životního prostředí); zdůrazňuje, 

že tato doporučení by se měla vyvarovat 

nechtěnému dopadu na systémy 

sociálního zabezpečení a neměla by mít 

nepřiměřený dopad na osoby s nižším 

příjmem;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/6 

Pozměňovací návrh  6 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele 

Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, Ángela Vallina, 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 

2017/2260(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyjadřuje politování nad tím, že 

způsob, kterým jsou uvedeny údaje v 

návrhu společné zprávy o zaměstnanosti, 

není jasný a je často neprůkazný, zejména 

v oblasti chudoby a sociálního vyloučení, 

nebo je obtížně porovnatelný, jak je tomu 

například u vývoje mezd, produktivity a 

kapitálových zisků nebo u daňového 

zatížení práce a kapitálu;  varuje, že 

neproběhlo měření vícefaktorové 

produktivity, která je zcela zásadní pro 

pochopení vývoje produktivity v rámci 

evropského hospodářství; opět vyzývá 

Komisi, aby vytvořila a doplnila 

srovnávací přehled společné zprávy o 

zaměstnanosti o nové ukazatele a 

zahrnula témata evropského pilíře 

sociálních práv týkající se i jiné než 

platové situace žen na trhu práce, 
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principu rovného zacházení v zaměstnání, 

kvality zaměstnání, životního minima, 

ochrany před propuštěním, působnosti 

kolektivního vyjednávání, zakládání 

odborů, přístupu k jinému druhu péče než 

péče o děti, zdravých a bezpečných 

pracovišť, rozsahu sociálního 

zabezpečení, dávek v nezaměstnanosti, 

systémů minimálního příjmu, přiměřené 

výše důchodů, začlenění osob se 

zdravotním postižením, dlouhodobé péče, 

přístupu k bydlení a přístupu k základním 

službám;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/7 

Pozměňovací návrh  7 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele 

Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, Ángela Vallina, 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 

2017/2260(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. souhlasí s názorem Komise, že 

„systémy sociální ochrany by měly zajistit 

právo na minimální příjem“; vyzývá 

členské státy, aby v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy 

a postupy a ve spolupráci se sociálními 

partnery stanovily přiměřený minimální 

příjem nad hranicí chudoby a aby zajistily, 

aby byl dostupný všem osobám a aby se 

zaměřoval na ty nejpotřebnější; domnívá 

se, že boj proti chudobě bude účinný pouze 

tehdy, když programy minimálního příjmu 

budou doprovázet dostupné kvalitní statky 

a služby za přijatelné ceny a opatření, 

která budou podporovat rovné příležitosti 

a usnadňovat vstup nebo návrat 

zranitelných osob na trh práce, pokud 

mohou pracovat; 

14. souhlasí s názorem Komise, že 

„systémy sociální ochrany by měly zajistit 

právo na minimální příjem“; vyzývá 

členské státy, aby stanovily přiměřený 

minimální příjem nad hranicí chudoby a 

aby zajistily, aby byl snadno dostupný 

všem osobám, které to potřebují; domnívá 

se, že boj proti chudobě bude účinný pouze 

tehdy, když programy minimálního příjmu 

budou doprovázet dostupné služby a 

opatření, která budou usnadňovat vstup 

nebo návrat zranitelných osob na trh práce, 

pokud mohou pracovat; vyzývá Komisi, 

aby zkoordinovala členské státy při 

přijímání obecného rámce pro provádění 

těchto systémů minimálního příjmu v 

souladu s jejich vnitrostátními postupy a 

se zapojením sociálních partnerů; 
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Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/8 

Pozměňovací návrh  8 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

za skupinu S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-

Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele 

Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, Ángela Vallina, 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 

2017/2260(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 40 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 40a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

prosadily transparentnost mezd na 

evropské a vnitrostátní úrovni, a to tím, že 

zavedou povinnost provádět na úrovni 

podniků audity rozdílů v odměňování žen 

a mužů za účelem dosažení rovného 

odměňování mužů a žen vykonávajících 

stejnou úlohu nebo „rovnocennou práci“; 

vyzývá Komisi, aby navrhla závazné 

požadavky pro veřejné i soukromé 

zaměstnavatele na zavedení podnikových 

plánů pro rovnost, které by vyjednali se 

zástupci zaměstnanců, a na odstranění 

nerovnosti mezi muži a ženami na 

pracovišti, včetně aktivních opatření na 

podporu rovnosti a sledování mezd s cílem 

určit stávající rozdíly v odměňování žen a 

mužů;  
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Or. en 

 

 


