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Pozměňovací návrh 1
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
za skupinu ID

Návrh usnesení B9-0220/2021
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Evropská záruka pro děti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v roce 2019 
hrozila 22,2 % (tedy téměř 18 milionům) 
dětí v EU chudoba či sociální vyloučení; 
vzhledem k tomu, že děti z rodin s nízkými 
příjmy, bez domova, se zdravotním 
postižením, z rodin migrantů, 
menšinového etnického původu, zejména 
romské děti, a děti v ústavní péči nebo 
nacházející se v nejistých rodinných 
podmínkách, rodiny s jedním rodičem, 
rodiny LGBTIQ+ a rodiny, v nichž nejsou 
rodiče přítomni kvůli zaměstnání v 
zahraničí, čelí vážným obtížím, jako je 
závažná míra neuspokojení potřeb nebo 
přeplnění kapacit v oblasti bydlení, 
překážky v přístupu k zásadním a 
základním službám, jako je odpovídající 
výživa a důstojné bydlení, které jsou 
klíčové pro blaho a rozvoj dětí i pro rozvoj 
jejich sociálních, rozpoznávacích a 
emočních dovedností; vzhledem k tomu, že 
přiměřeně vytápěné bydlení s nezávadnou 
vodou a hygienickým zařízením, jakož 
i bydlení obecně, představuje klíč k 
zajištění zdraví, dobrých životních 
podmínek, růstu a rozvoje dětí; vzhledem k 
tomu, že vyhovující bydlení prospívá u dětí 
také učení a studiu;

G. vzhledem k tomu, že v roce 2019 
hrozila 22,2 % (tedy téměř 18 milionům) 
dětí v EU chudoba či sociální vyloučení; 
vzhledem k tomu, že děti z rodin s nízkými 
příjmy, dětí bez domova, dětí v obtížné 
rodinné situaci, dětí v ústavní péči nebo 
dětí se speciálními potřebami, jako jsou 
například děti se zdravotním postižením, 
čelí vážným obtížím, jako je závažná míra 
neuspokojení potřeb nebo přeplnění 
kapacit v oblasti bydlení, překážky v 
přístupu k zásadním a základním službám, 
jako je odpovídající výživa a důstojné 
bydlení, které jsou klíčové pro blaho a 
rozvoj dětí i pro rozvoj jejich sociálních, 
rozpoznávacích a emočních dovedností; 
vzhledem k tomu, že přiměřeně vytápěné 
bydlení s nezávadnou vodou a 
hygienickým zařízením, jakož i bydlení 
obecně, představuje klíč k zajištění zdraví, 
dobrých životních podmínek, růstu a 
rozvoje dětí; vzhledem k tomu, že 
vyhovující bydlení prospívá u dětí také 
učení a studiu;
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26.4.2021 B9-0220/2

Pozměňovací návrh 2
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
za skupinu ID

Návrh usnesení B9-0220/2021
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Evropská záruka pro děti

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá sdělení Komise o strategii EU 
o právech dítěte a schvaluje její cíl podílet 
se na odpovědnosti za dodržování a 
ochranu práv každého dítěte souběžně 
s realizací společného projektu pro 
zdravější, odolnější a spravedlivější 
společnost pro všechny; uznává, že Komisí 
předložený návrh doporučení Rady, 
kterým se zřizuje evropská záruka pro 
děti, tuto strategii doplňuje a zaměřuje se 
na děti v nouzi tím, že vytváří evropský 
podpůrný rámec na obranu práv dětí a 
zařazuje je mezi priority agendy EU; 
schvaluje její hlavní cíl spočívající v boji 
proti dětské chudobě a sociálnímu 
vyloučení a podpoře rovných a 
inkluzivních příležitostí a zdraví; rozhodně 
podporuje konkrétní pokyny, jak mají 
příslušné vnitrostátní a místní orgány 
poskytnout dětem v nouzi rovný, účinný a 
bezplatný přístup k nejdůležitějším 
službám, jako je např. bezplatné a kvalitní 
předškolní vzdělávání a péče, vzdělávací a 
školní aktivity a zdravotní péče a účinný 
přístup k adekvátnímu bydlení a ke zdravé 
výživě;

2. zastává názor , že příslušné 
nástroje pro řešení dětské chudoby, jako je 
zdravotní péče, vzdělávání, výživa a 
bydlení, spadají do pravomoci a 
odpovědnosti členských států; vybízí 
členské státy, aby bojovaly proti dětské 
chudobě a sociálnímu vyloučení a 
podporovaly rovné a inkluzivní příležitosti 
a zdraví; vybízí vnitrostátní a místní 
orgány, aby dětem v nouzi poskytovaly 
rovný, účinný a bezplatný přístup 
k nejdůležitějším službám, jako je např. 
bezplatné a kvalitní předškolní vzdělávání 
a péče, vzdělávací a školní aktivity a 
zdravotní péče a účinný přístup k 
adekvátnímu bydlení a ke zdravé výživě;
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Pozměňovací návrh 3
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
za skupinu ID

Návrh usnesení B9-0220/2021
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Evropská záruka pro děti

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá EU a členské státy, aby 
řešily strukturální problémy, které 
způsobují dětskou chudobu a sociální 
vyloučení, podporováním vysoké úrovně 
zaměstnanosti a sociálního začlenění, 
zejména mezi znevýhodněnými 
skupinami; vyzývá členské státy, aby 
zajistily účinné zavedení evropské záruky 
pro děti v celé Unii tím, že tuto záruku 
začlení do všech politik, a naléhavě je 
vyzývá, aby využily stávající politiky a 
fondy EU na konkrétní opatření, která 
přispějí k vymýcení dětské chudoby a 
sociálního vyloučení; zdůrazňuje význam 
příslušných orgánů na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni při zajišťování 
účinného a rovného přístupu k 
bezplatnému a kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání a péči se zvláštním zaměřením 
na rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením, vzdělávací, školní a komunitní 
aktivity spolu se sportem, volnočasovými a 
kulturními aktivitami, zdravotní péčí a 
účinným přístupem ke zdravé výživě a 
vyhovujícímu bydlení pro všechny děti v 
nouzi; rovněž zdůrazňuje, že příslušné 
orgány na celostátní, regionální a místní 
úrovni by měly být informovány, 
vyškoleny a podporovány ohledně 
získávání finančních prostředků z EU; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily prosazování práva dětí na 
vyhovující bydlení tím, že rodičům, kteří 

3. zdůrazňuje, že dětská chudoba má 
různé strukturální příčiny, jako je 
přistěhovalectví, špatné podmínky na trhu 
práce, vysoké ceny energie, rostoucí 
náklady na bydlení a nedostatek 
pečovatelských služeb; vyzývá členské 
státy, aby tyto problémy řešily a aby 
využily stávající politiky a fondy EU na 
konkrétní opatření k vymýcení dětské 
chudoby a sociálního vyloučení; 
zdůrazňuje význam příslušných orgánů na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni při 
zajišťování účinného a rovného přístupu k 
bezplatnému a kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání a péči se zvláštním zaměřením 
na rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením, vzdělávací, školní a komunitní 
aktivity spolu se sportem, volnočasovými a 
kulturními aktivitami, zdravotní péčí a 
účinným přístupem ke zdravé výživě a 
vyhovujícímu bydlení pro všechny děti v 
nouzi; rovněž zdůrazňuje, že příslušné 
orgány na celostátní, regionální a místní 
úrovni by měly být informovány, 
vyškoleny a podporovány ohledně 
získávání finančních prostředků z EU; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily prosazování práva dětí na 
vyhovující bydlení tím, že rodičům, kteří 
mají potíže s udržením bydlení nebo 
s přístupem k němu, poskytnou příslušnou 
podporu, aby mohli zůstat se svými dětmi, 
přičemž budou věnovat zvláštní pozornost 
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mají potíže s udržením bydlení nebo 
s přístupem k němu, poskytnou příslušnou 
podporu, aby mohli zůstat se svými dětmi, 
přičemž budou věnovat zvláštní pozornost 
mladým dospělým, kteří opouštějí ústavy 
sociální péče pro děti;

mladým dospělým, kteří opouštějí ústavy 
sociální péče pro děti;
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