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4.3.2020 A9-0025/1

Pozměňovací návrh 1
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a záměr Komise doplnit 
stávající pojetí evropského semestru o cíle 
udržitelného rozvoje a cíle Zelené dohody 
pro Evropu; zdůrazňuje, že nová strategie 
EU pro růst bude muset podporovat 
vytváření kvalitních a udržitelných 
pracovních míst a posilování 
konkurenceschopnosti, inovací a 
produktivity a maximalizovat přínos pro 
zdraví, kvalitu života a odolnost a 
současně zajišťovat přechod na oběhové a 
uhlíkově neutrální hospodářství; znovu 
opakuje, že je třeba, aby středobodem 
hospodářské politiky EU byly udržitelnost, 
sociální začleňování a blahobyt obyvatel a 
aby sociální, environmentální a 
hospodářské cíle byly přitom stejně 
důležité;

1. zdůrazňuje, že jakákoli strategie 
pro růst bude muset podporovat vytváření 
kvalitních a udržitelných pracovních míst a 
posilování konkurenceschopnosti, inovací 
a produktivity a maximalizovat přínos pro 
zdraví, kvalitu života a odolnost;
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4.3.2020 A9-0025/2

Pozměňovací návrh 2
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s 
cíli udržitelného rozvoje určila cíle a 
hlavní ukazatele specifické pro EU, které 
by odrážely realitu a náročné úkoly, jimž 
EU čelí v oblasti zaměstnanosti a 
sociálních otázkách, a aby takové cíle a 
ukazatele určila s cílem umožnit 
posuzování účinnosti politických 
rozhodnutí a zajistit lepší zaměření 
financování a náležitá a koherentní 
opatření navazující na strategii Evropa 
2020;

2. upozorňuje na skutečnost, že 
pracovní trhy v členských státech, a 
dokonce i uvnitř regionů v těchto státech 
se v mnoha ohledech liší a používají 
rovněž odlišné rámce, které se v průběhu 
dějin na regionální i celostátní úrovni 
vyvíjely specifickým způsobem, jenž úzce 
souvisí s tradiční podobou místních 
systémů sociální ochrany; upozorňuje 
také na to, že různé rámce vztahující se na 
každý z těchto odlišných pracovních trhů 
určují, jakých opatření je na místní, 
regionální nebo celostátní úrovni 
zapotřebí k tomu, aby se zvýšila 
zaměstnanost u různých skupin 
obyvatelstva a došlo k poklesu míry 
nezaměstnanosti;
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4.3.2020 A9-0025/3

Pozměňovací návrh 3
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá začlenění evropského pilíře 
sociálních práv do roční strategie pro 
udržitelný růst na rok 2020; požaduje, aby 
v novém hospodářském modelu měla 
spravedlnost a sociální práva stejný 
význam jako environmentální udržitelnost 
a makroekonomická stabilita; zdůrazňuje 
ústřední úlohu srovnávacího přehledu 
sociálních ukazatelů v evropském 
semestru; vyzývá Komisi, aby vycházela ze 
stávajících ukazatelů a aby do přehledu 
začlenila další ukazatele a jasné cíle 
odrážející všech 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv, jako je inkluzivní 
přístup ke vzdělávání, péče o zdraví, 
výživa, zaměstnanost, bydlení a ochrana 
sociálních práv, a aby zajistila analýzu 
těchto ukazatelů na základě roztřídění do 
příslušných kategorií (např. děti, mládež, 
senioři, pohlaví, migranti, osoby se 
zdravotním postižením); vyzývá Komisi, 
aby chránila různorodost vnitrostátních 
sociálních systémů a modelů trhu práce a 
aby předložila sociální akční plán 
zaměřený na další uplatňování 
evropského pilíře sociálních práv a 
revidované Evropské sociální charty 
prostřednictvím konkrétních opatření 
přijímaných na náležité úrovni;

3. zdůrazňuje, že sociální politika a 
sociální ochrana by měly a musí zůstat ve 
výlučné pravomoci členských států; 
odmítá jakékoli snahy o standardizaci 
sociálních politik a systémů sociální 
ochrany členských států v různých 
oblastech;
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4.3.2020 A9-0025/4

Pozměňovací návrh 4
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá k tomu, aby příslušní 
ministři, kteří zodpovídají za sociální věci, 
zdravotnictví a životní prostředí, byli úžeji 
zapojeni do procesu evropského semestru 
na úrovni Rady; vyjadřuje politování nad 
tím, že řada doporučení pro jednotlivé 
země nebyla vůbec provedena, nebo 
nebyla provedena kompletně; vyzývá 
členské státy, aby se řídily veškerými 
doporučeními pro svou zemi, včetně 
doporučení týkajících se zaměstnanosti a 
sociálních aspektů;

4. zdůrazňuje, že společné výzvy a 
cíle by neměly a nesmí vést ke společné 
evropské politice zaměstnanosti; zastává 
názor, že politika na trhu práce a politika 
zaměstnanosti by měly spadat do výlučné 
pravomoci členských států, a odmítá proto 
doporučení Komise pro jednotlivé země;

Or. en



AM\1200491CS.docx PE647.567v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

4.3.2020 A9-0025/5

Pozměňovací návrh 5
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá konzultace Komise se 
sociálními partnery zaměřené na evropský 
rámec pro minimální mzdu; vyzývá 
Komisi, aby na základě výsledků těchto 
konzultací přijala opatření, která přispějí 
k většímu sociálnímu sbližování; vyzývá k 
tomu, aby byly prostřednictvím 
kolektivních smluv nebo vnitrostátního 
práva, v souladu s národními tradicemi a 
při plném respektování autonomie 
sociálních partnerů na vnitrostátní úrovni a 
fungujících modelů kolektivního 
vyjednávání zavedeny odpovídající úrovně 
minimální mzdy nad hranicí chudoby; 
vyzývá ke koordinovanému přístupu na 
úrovni EU s cílem zabránit nezdravé 
soutěži ve snižování nákladů práce a 
posílit vzestupnou sociální konvergenci 
pro všechny;

7. připomíná, že jakékoli rozhodnutí 
o stanovení minimální mzdy je výsadou 
členských států; vybízí členské státy, aby 
zajistily, že zaměstnaní lidé budou pobírat 
mzdu, která jim umožní důstojný život v 
jejich zemi; vyzývá k tomu, aby byly 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
vnitrostátního práva, v souladu s národními 
tradicemi a při plném respektování 
autonomie sociálních partnerů na 
vnitrostátní úrovni a fungujících modelů 
kolektivního vyjednávání zavedeny 
odpovídající úrovně minimální mzdy nad 
hranicí chudoby;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/6

Pozměňovací návrh 6
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; vyzývá 
Komisi, aby předložila komplexní strategii 
EU pro boj proti chudobě založenou na 
integrovaném aktivním začleňování a aby 
zavedla evropskou záruku pro děti 
podporovanou dostatečným financováním 
a dobře koncipovanými podpůrnými 
službami, jejíž cílem bude přispívat k 
zajištění rovného přístupu dětí k bezplatné 
kvalitní zdravotní péči, bezplatnému 
kvalitnímu vzdělávání, bezplatné kvalitní 
péči o děti, důstojnému bydlení a 
odpovídající výživě;

10. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
zdůrazňuje, že dětská chudoba má mnoho 
různých příčin a že související oblasti, 
jako je zdravotnictví, vzdělávání, péče o 
děti, výživa a bydlení, jsou v pravomoci a v 
oblasti působnosti členských států; vybízí 
členské státy, aby z potírání dětské 
chudoby učinily jednu ze svých priorit a 
aby využívaly stávající finanční nástroje, 
jako je Evropský sociální fond a Evropský 
fond pro regionální rozvoj;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/7

Pozměňovací návrh 7
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 
v rámci nového Evropského sociálního 
fondu navýšeny fondy určené nejchudším 
osobám, neboť se jedná o klíčový prvek 
evropské solidarity a způsob, jak přispět k 
boji proti nejhorším formám chudoby v 
EU, jako je potravinová nouze a chudoba 
dětí; zdůrazňuje, že evropská záruka pro 
děti by neměla být financována na úkor 
stávajících finančních nástrojů;

11. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 
v rámci nového Evropského sociálního 
fondu navýšeny fondy určené nejchudším 
osobám, neboť se jedná o klíčový prvek 
evropské solidarity a způsob, jak přispět k 
boji proti nejhorším formám chudoby v 
EU, jako je potravinová nouze a chudoba 
dětí; 

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/8

Pozměňovací návrh 8
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá k přijetí nového rámce EU 
pro národní strategie pro začleňování 
Romů, který bude mít konkrétní cíle;

vypouští se

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/9

Pozměňovací návrh 9
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poznamenává, že ve všech 
členských státech existují různé formy 
systémů minimálního příjmu, které mají 
poskytovat minimální úroveň sociální 
ochrany a záchrannou síť pro osoby v 
nouzi; zdůrazňuje, že systémy minimálního 
příjmu by neměly být zaměňovány s 
koncepcí základního příjmu pro všechny; 
vyzývá Komisi, aby vypracovala 
srovnávací studii zaměřenou na různé 
systémy minimálního příjmu v 
jednotlivých členských státech a aby s 
cílem nastavit rámec v této oblasti 
upozornila na příklady osvědčených 
postupů; zdůrazňuje, že minimální příjem 
má být doplňkem opatření aktivního 
začleňování;

13. poznamenává, že ve všech 
členských státech existují různé formy 
systémů minimálního příjmu, které mají 
poskytovat minimální úroveň sociální 
ochrany a záchrannou síť pro osoby v 
nouzi; zdůrazňuje, že systémy minimálního 
příjmu by neměly být zaměňovány s 
koncepcí základního příjmu pro všechny; 
zdůrazňuje, že minimální příjem má být 
doplňkem opatření aktivního začleňování;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/10

Pozměňovací návrh 10
Guido Reil, Roman Haider
za skupinu ID

Zpráva A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 
hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020
(2019/2212(INI))

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v zájmu účinného a integrovaného řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, nepřístupného 
bydlení a vyloučení z přístupu k bydlení 
vypracovala akční plán; konstatuje, že 
dochází k nárůstu počtu případů 
vystěhování, a naléhavě žádá členské 
státy, aby se tímto problémem zabývaly;

14. je znepokojen nárůstem 
bezdomovectví ve většině členských států; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby v zájmu 
účinného a integrovaného řešení 
nedostatku cenově dostupného bydlení, 
špatných podmínek bydlení, nepřístupného 
bydlení a vyloučení z přístupu k bydlení 
vypracovala akční plán;

Or. en


