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Pozměňovací návrh 10
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pedro Marques
za skupinu S&D

Zpráva A9-0262/2021
Lucia Ďuriš Nicholsonová
Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států
(COM(2021)0282 – C9-0205/2021 – 2021/0137(NLE))

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování 
cíle environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv a jeho 
nástroje pro monitorování, srovnávacího 
přehledu sociálních ukazatelů, a 
předpokládá intenzivní zapojení sociálních 
partnerů, občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje. Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou a digitální 
ekonomiku a zlepšovat 
konkurenceschopnost, zajišťovat 
přiměřené pracovní podmínky, podporovat 
inovace, prosazovat sociální spravedlnost a 
rovné příležitosti, jakož i řešit nerovnosti a 
regionální rozdíly.

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci 
pro integrovanou mnohostrannou 
koordinaci a dohled nad hospodářskou 
politikou, politikou zaměstnanosti, 
sociální politikou a politikou v oblasti 
životního prostředí. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability by 
měl evropský semestr dále začleňovat 
zásady evropského pilíře sociálních práv a 
jeho nástroje pro monitorování, 
srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů, a předpokládá intenzivní 
zapojení sociálních partnerů, občanské 
společnosti a dalších zúčastněných stran. 
Podporuje plnění cílů udržitelného rozvoje, 
zejména rovnosti žen a mužů. Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky neutrální, 
sociálně inkluzivní, environmentálně 
udržitelnou a digitální ekonomiku a 
zlepšovat konkurenceschopnost, zajišťovat 
důstojné pracovní podmínky a odolné 
systémy sociálního zabezpečení, 
podporovat inovace, prosazovat sociální 
spravedlnost a rovné příležitosti a 
investovat do mládeže, jakož i řešit 
nerovnosti a regionální rozdíly a snižovat 
chudobu. Je naléhavě nutné zajistit 
kvalitní a udržitelnou zaměstnanost, 
včetně legislativních iniciativ týkajících se 
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důstojných pracovních podmínek v práci 
na dálku, práva na odpojení, rodičovské 
dovolené a dovolené na péči, práv 
pracovníků platforem, obecného právního 
rámce pro subdodávky s větší 
transparentností a doporučeními 
týkajícími se odpovědnosti, jakož i zdraví a 
bezpečnosti a posílení úlohy kolektivního 
vyjednávání.
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