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3.7.2020 A9-0124/37

Pozměňovací návrh 37
Heléne Fritzon, Agnes Jongerius, Klára Dobrev
za skupinu S&D

Zpráva A9-0124/2020
José Gusmão
Hlavní směry politik zaměstnanosti
(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropský parlament, Rada 
a Komise podepsaly interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních práv 
(14). Pilíř tvoří dvacet zásad a práv na 
podporu dobře fungujících a spravedlivých 
trhů práce a systémů sociálního 
zabezpečení, které jsou rozděleny do tří 
kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh 
práce, spravedlivé pracovní podmínky 
a sociální ochrana a začleňování. Tyto 
zásady a práva udávají směr naší strategii a 
zajišťují, aby přechod ke klimatické 
neutralitě a udržitelnosti životního 
prostředí, digitální transformace a 
demografické změny byly sociálně 
vyvážené a spravedlivé. Pilíř představuje 
referenční rámec pro monitorování 
zaměstnanosti a sociální výkonnosti 
členských států, pro podporu reforem na 
státní, regionální a místní úrovni a pro 
sladění „sociální otázky“ a „otázky trhu“ 
v současné moderní ekonomice, mimo 
jiné prosazováním sociální ekonomiky.

(7) Evropský parlament, Rada 
a Komise podepsaly interinstitucionální 
vyhlášení týkající se evropského pilíře 
sociálních práv (14). Pilíř tvoří dvacet 
zásad a práv na podporu dobře fungujících 
a spravedlivých trhů práce a systémů 
sociálního zabezpečení, které jsou 
rozděleny do tří kategorií: rovné příležitosti 
a přístup na trh práce, spravedlivé pracovní 
podmínky a sociální ochrana 
a začleňování. Tyto zásady a práva udávají 
směr naší strategii a musejí se využívat, 
aby bylo zajištěno, aby byly přechod 
ke klimatické neutralitě, udržitelnosti 
životního prostředí a digitální transformace 
sociálně vyvážené a spravedlivé a braly v 
potaz demografické změny a výzvy. 
Vzhledem k tomu, že pilíř a jeho zásady 
představuji referenční rámec pro 
monitorování zaměstnanosti a sociální 
výkonnosti členských států, mohou být 
hlavní směry zaměstnanosti pro členské 
státy důležitým nástrojem k vypracování a 
provádění politiky a opatření, které by 
zajistily odolnější a inkluzivnější 
společnost a hospodářství, podporovaly 
pracovní práva a sledovaly cíl dosáhnout 
konvergence směrem k vyššímu 
standardu, aby došlo k dalšímu rozvoji 
evropského sociálního modelu.

__________________ __________________
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3.7.2020 A9-0124/38

Pozměňovací návrh 38
Heléne Fritzon, Agnes Jongerius, Klára Dobrev
za skupinu S&D

Zpráva A9-0124/2020
José Gusmão
Hlavní směry politik zaměstnanosti
(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

Návrh rozhodnutí
Příloha I – Hlavní směr 7 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly spolupracovat při 
zajišťování systémů sociální ochrany pro 
příhraniční pracovníky a osoby 
samostatně výdělečně činné pracující a 
žijící v různých členských státech. 
Modernizace systémů sociální ochrany by 
měla podporovat zásady evropského trhu 
práce a zajišťovat udržitelnou sociální 
ochranu, která má univerzální a 
přeshraniční rozměr, není spojena s 
žádnými mezerami v ochraně a v 
konečném důsledku zajišťuje produktivní 
pracovní sílu.
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