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6.3.2019 A8-0162/2

Pozměňovací návrh 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
za skupinu PPE

Zpráva A8-0162/2019
Marian Harkin
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze růstu na rok 2019
(2018/2120(INI))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že sociální cíle a 
závazky EU jsem stejně důležité jako její 
hospodářské cíle; zdůrazňuje, že potřeba 
investovat do sociálního rozvoje není jen 
prostředkem záruky, že lze dosáhnout 
hospodářského růstu a konvergence, ale 
musí být sama o sobě zvláštním cílem; 
vítá, že byla uznána důležitost sociálního 
pilíře i potřeba posílit sociální rozměr EU, 
jakož i reagovat na nerovnosti uvnitř 
regionů i mezi nimi; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily sociální práva 
tím, že provedou evropský pilíř sociálních 
práv takovým způsobem, aby byl 
vybudován skutečný sociální rozměr EU, a 
to i prostřednictvím zohlednění nedávných 
studií a zlepšení politické viditelnosti a 
dopadu srovnávacího přehledu klíčových 
ukazatelů zaměstnanosti a sociálních 
ukazatelů, přičemž realizují všechna 
doporučení pro jednotlivé země, včetně 
těch, která jsou zaměřená na transformační 
opatření usilující o sociálně, ekonomicky a 
environmentálně udržitelnější unii; vyzývá 
Komisi, aby používala 20 zásad 
evropského pilíře sociálních práv jako 
ukazatele pro posouzení toho, do jaké míry 
se jednotlivým zemím podařilo začlenit 
jejich závazek k sociálnímu pilíři do 
hospodářských politik, a aby posílila svou 
kapacitu pro monitorování sociální situace; 

2. zdůrazňuje, že sociální cíle a 
závazky EU jsem stejně důležité jako její 
hospodářské cíle; zdůrazňuje, že potřeba 
investovat do sociálního rozvoje není jen 
prostředkem záruky, že lze dosáhnout 
hospodářského růstu a konvergence, ale 
musí být sama o sobě zvláštním cílem; 
vítá, že byla uznána důležitost sociálního 
pilíře i potřeba posílit sociální rozměr EU, 
jakož i reagovat na nerovnosti uvnitř 
regionů i mezi nimi; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily sociální práva 
tím, že provedou evropský pilíř sociálních 
práv takovým způsobem, aby byl 
vybudován skutečný sociální rozměr EU, a 
to i prostřednictvím zohlednění nedávných 
studií a zlepšení politické viditelnosti a 
dopadu srovnávacího přehledu klíčových 
ukazatelů zaměstnanosti a sociálních 
ukazatelů, přičemž realizují všechna 
doporučení pro jednotlivé země, včetně 
těch, která jsou zaměřená na transformační 
opatření usilující o sociálně, ekonomicky a 
environmentálně udržitelnější unii; vyzývá 
Komisi, aby používala 20 zásad 
evropského pilíře sociálních práv jako 
ukazatele pro posouzení toho, do jaké míry 
se jednotlivým zemím podařilo začlenit 
jejich závazek k sociálnímu pilíři do 
hospodářských politik, a aby posílila svou 
kapacitu pro monitorování sociální situace; 
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zdůrazňuje, že hlediska zaměstnanosti a 
sociální hlediska by v rámci postupu při 
makroekonomické nerovnováze měla být 
kladena na stejnou úroveň s 
hospodářskými hledisky;

zdůrazňuje, že by ukazatelům 
zaměstnanosti měl být přikládán stejný 
význam jako hospodářským hlediskům, 
což jim umožní spustit hloubkové analýzy 
a nápravná opatření v příslušných 
členských státech;

Or. en
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6.3.2019 A8-0162/3

Pozměňovací návrh 3
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
za skupinu PPE

Zpráva A8-0162/2019
Marian Harkin
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze růstu na rok 2019
(2018/2120(INI))

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
univerzální přístup k veřejným, solidárním 
a přiměřeným předčasným a starobním 
důchodům pro všechny občany; je si 
vědom nelehkého úkolu, který členské 
státy čeká v souvislosti s nutností zajistit 
větší udržitelnost důchodových systémů, 
zdůrazňuje však, že je nutné zachovat v 
jejich rámci solidaritu; domnívá se, že 
nejlepším způsobem, jak zajistit udržitelné, 
spolehlivé a přiměřené důchody pro ženy a 
muže, je zvýšit celkovou míru 
zaměstnanosti a vytvářet kvalitní pracovní 
místa ve všech věkových skupinách 
zlepšením pracovních podmínek a 
podmínek zaměstnávání a vyčlenit 
nezbytné dodatečné veřejné výdaje; je 
přesvědčen, že reforma penzijních systémů 
by se měla mimo jiné zaměřit na skutečný 
věk odchodu do důchodu a měla by se v ní 
odrážet tendence vývoje na trhu práce, 
porodnost, zdravotní stav obyvatelstva 
a prosperita země, pracovní podmínky 
a poměr ekonomické závislosti; domnívá 
se, že tyto reformy musí brát rovněž 
v potaz situaci milionů pracujících 
v Evropě, zejména žen, mladých lidí 
a samostatně výdělečně činných osob, 
které doplácejí na nejisté, atypické formy 
zaměstnání, doby nedobrovolné 

40. zdůrazňuje, že univerzální přístup 
k přiměřeným starobním důchodům by 
měl být otevřený pro všechny; je si vědom 
nelehkého úkolu, který členské státy čeká v 
souvislosti s nutností zajistit větší 
udržitelnost důchodových systémů, 
zdůrazňuje však, že je nutné zachovat v 
jejich rámci solidaritu; domnívá se, že 
jedním z nejlepších způsobů, jak zajistit 
udržitelné, spolehlivé a přiměřené důchody 
pro ženy a muže, je zvýšit celkovou míru 
zaměstnanosti a vytvářet kvalitní pracovní 
místa ve všech věkových skupinách, zlepšit 
pracovní podmínky a podmínky 
zaměstnávání a doplnit zákonný důchod 
zaměstnaneckými, doplňkovými a 
soukromými systémy; je přesvědčen, že 
reforma penzijních systémů by se měla 
mimo jiné zaměřit na skutečný věk 
odchodu do důchodu a měla by se v ní 
odrážet tendence vývoje na trhu práce, 
porodnost, zdravotní stav obyvatelstva 
a prosperita země, pracovní podmínky 
a poměr ekonomické závislosti; domnívá 
se, že tyto reformy musí brát rovněž 
v potaz situaci milionů pracujících 
v Evropě, zejména žen, mladých lidí 
a samostatně výdělečně činných osob;
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nezaměstnanosti a zkrácení pracovní 
doby;

Or. en
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6.3.2019 A8-0162/4

Pozměňovací návrh 4
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
za skupinu PPE

Zpráva A8-0162/2019
Marian Harkin
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze růstu na rok 2019
(2018/2120(INI))

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. je toho názoru, že politika 
soudržnosti, jakožto jedna z hlavních 
oblastí investiční politiky Evropské unie, 
prokázala svou efektivitu při zvyšování 
sociální soudržnosti a zmírňování 
nerovností; vybízí členské státy, aby plně 
využívaly finančních prostředků, které jsou 
k dispozici k realizaci evropského pilíře 
sociálních práv;

43. je toho názoru, že politika 
soudržnosti, jakožto jedna z hlavních 
oblastí investiční politiky Evropské unie, 
prokázala svou efektivitu při zvyšování 
sociální soudržnosti a zmírňování 
nerovností; vybízí členské státy, aby plně 
využívaly dostupných finančních 
prostředků; vítá větší sladění evropského 
semestru a politiky soudržnosti;

Or. en


