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4.3.2020 A9-0025/17

Pozměňovací návrh 17
Dennis Radtke
za skupinu PPE

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. bere na vědomí 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; připomíná, že 
zdravé veřejné finance jsou klíčem 
k zajištění udržitelnosti, sociálního 
začlenění a blahobytu obyvatel;
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4.3.2020 A9-0025/18

Pozměňovací návrh 18
Dennis Radtke
za skupinu PPE

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. bere na vědomí začlenění 
evropského pilíře sociálních práv do roční 
strategie pro udržitelný růst na rok 2020; 
zdůrazňuje, že v evropském semestru 
hraje svou roli srovnávací přehled 
sociálních ukazatelů; vyzývá Komisi, aby 
vycházela ze stávajících ukazatelů a aby 
srovnávací přehled dále posílila; 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;
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4.3.2020 A9-0025/19

Pozměňovací návrh 19
Dennis Radtke
za skupinu PPE

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 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyjadřuje politování nad tím, že 
v rámci evropského semestru chybí ještě 
širší hledisko rovnosti mužů a žen a další 
ukazatele, a vyzývá Komisi, aby zavedla 
ukazatel rovnosti žen a mužů coby jeden 
z nástrojů evropského semestru 
ke sledování pokroku, pokud jde o cíle 
v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti, 
a aby vzala na vědomí vliv 
makroekonomických politik na postavení 
mužů a žen;

30. konstatuje, že v evropském 
semestru chybí ještě širší hledisko rovnosti 
mužů a žen, a vyzývá Komisi, aby 
sledovala pokrok, pokud jde o cíle 
v oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti;
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4.3.2020 A9-0025/20

Pozměňovací návrh 20
Dennis Radtke
za skupinu PPE

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 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily přiměřené a spravedlivé sociální 
a environmentální investice do skutečné 
„spravedlivé transformace“, ale i do 
provádění Evropského pilíře sociálních 
práv a dosažení cílů udržitelného rozvoje; 
vítá veřejné konzultace Komise, jejichž 
cílem je prozkoumat různé směry, jimiž by 
se mohla ubírat příprava fiskálních 
pravidel EU;

45. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily životaschopné, přiměřené 
a spravedlivé sociální a environmentální 
investice do skutečné „spravedlivé 
transformace“, ale i do provádění 
Evropského pilíře sociálních práv 
a dosažení cílů udržitelného rozvoje;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/21

Pozměňovací návrh 21
Dennis Radtke
za skupinu PPE

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 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. poznamenává, že EU se stále ještě 
potýká se sociálními problémy, které 
vznikly v důsledku finanční 
a hospodářské krize a některých 
následných politických rozhodnutí; 
zdůrazňuje, že je třeba pomocí investic 
orientovaných na budoucnost podpořit 
domácí poptávku a prosazovat vyvážené 
strukturální reformy, přičemž by spolu 
s krátkodobými fiskálními dopady měly být 
vzaty v potaz i jejich dlouhodobé 
environmentální, ekonomické a sociální 
důsledky; zdůrazňuje, že odpovědné 
reformy musí být založeny na solidaritě, 
integraci a sociální spravedlnosti, aby 
mohly zlepšovat životní podmínky všech 
občanů a zajistit transformaci veřejnou 
podporu;

47. poznamenává, že EU se stále ještě 
potýká se sociálními problémy, které 
vznikly v důsledku krize státního dluhu 
a některých následných politických 
rozhodnutí; zdůrazňuje, že je třeba 
prosazovat vyvážené strukturální reformy; 
žádá Komisi, aby vytvořila regulační 
rámec, jenž bude podporovat soukromé 
investice a přitom brát v potaz spolu 
s krátkodobými fiskálními dopady i jejich 
dlouhodobé environmentální, ekonomické 
a sociální důsledky; zdůrazňuje, že 
odpovědné reformy musí být založeny na 
solidaritě, integraci a sociální 
spravedlnosti, aby mohly zlepšovat životní 
podmínky všech občanů a zajistit 
transformaci veřejnou podporu;
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