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Pozměňovací návrh 1
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že vzdělávání je 
klíčovým nástrojem pro plnění cílů 
evropského pilíře sociálních práv, v němž 
stojí, že „každý má právo na kvalitní a 
inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání 
a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl 
dovednosti, které mu umožní účastnit se 
plně na životě společnosti“;

1. připomíná, že vzdělávání je 
klíčovým nástrojem pro plnění cílů 
evropského pilíře sociálních práv, v němž 
stojí, že „každý má právo na kvalitní a 
inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání 
a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl 
dovednosti, které mu umožní účastnit se 
plně na životě společnosti a úspěšně 
zvládat přechody na trhu práce“;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že vzdělávání je 
klíčovým nástrojem pro plnění cílů 
evropského pilíře sociálních práv, v němž 
stojí, že „každý má právo na kvalitní a 
inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání 
a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl 
dovednosti, které mu umožní účastnit se 
plně na životě společnosti“;

1. připomíná, že vzdělávání je 
investicí do budoucnosti Unie a klíčovým 
nástrojem pro plnění cílů evropského pilíře 
sociálních práv, v němž stojí, že „každý má 
právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a 
odborné vzdělávání a celoživotní učení, 
aby si udržel a nabyl dovednosti, které mu 
umožní účastnit se plně na životě 
společnosti“;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Catherine Griset

Návrh stanoviska
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Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že vzdělávání je 
klíčovým nástrojem pro plnění cílů 
evropského pilíře sociálních práv, v němž 
stojí, že „každý má právo na kvalitní a 
inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání 
a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl 
dovednosti, které mu umožní účastnit se 
plně na životě společnosti“;

1. připomíná, že vzdělávání je 
klíčovým nástrojem pro plnění cílů 
evropského pilíře sociálních práv, v němž 
stojí, že „každý má právo na kvalitní 
všeobecné a odborné vzdělávání a 
celoživotní učení, aby si udržel a nabyl 
dovednosti, které mu umožní účastnit se 
plně na životě společnosti“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Unii a členské státy, aby 
tuto zásady plně realizovaly v souladu se 
závazky přijatými v Římské deklaraci v 
březnu 2017 a na vrcholné schůzce v 
Gothenburgu v listopadu 2017; 
zdůrazňuje, že pro realizaci pilíře 
sociálních práv je zapotřebí akčního 
plánu, a vítá odhodlání Komise v tomto 
směru; trvá na tom, aby členské státy 
prováděly doporučení pro jednotlivé země 
v rámci evropského semestru, zejména v 
oblasti sociálních věcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1a. na začátku volebního období 
představila Evropská komise jako jednu ze 
svých priorit Zelenou dohodu a Fond pro 
spravedlivou transformaci; rozšíření 
onemocnění COVID-19 s jeho zničujícími 
zdravotními a hospodářskými dopady nás 
nutí přehodnotit naše krátkodobé a 
střednědobé priority a upřednostnit 
zdravotní a sociální politiky, jakož i 
hospodářský růst a vytváření pracovních 
míst;

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je zapotřebí vydávat 
každoroční přehled prostředků 
dostupných pro vzdělávání a kulturu v 
každém členském státě v rámci cíle 
investovat do zaměstnanosti a růstu, a to 
na základě objektivních a transparentních 
parametrů a kritérií v systému přidělování 
prostředků od EU členským státům a 
jejich předávání z vnitrostátní úrovně na 
úroveň regionální;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. upozorňuje na to, že je vhodné 
podpořit dvoustrannou a vícestrannou 
výměnu zkušeností ohledně získaných 
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poznatků a osvědčených postupů ve 
vzdělávání a kultuře, stejně jako analýz, 
vyhodnocování, monitorování a řízení 
poskytované podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. tvrdí, že odpovídající všeobecné a 
odborné vzdělávání může být při přechodu 
na environmentálně a sociálně udržitelná 
hospodářství významnou hybnou silou 
tvorby pracovních míst, sociální 
spravedlnosti a odstraňování chudoby;

2. upozorňuje na skutečnost, že ne 
všechny regiony a komunity budou mít z 
přechodu na hospodářství s nulovými 
čistými emisemi skleníkových plynů stejný 
prospěch a že jeho sociálně-ekonomická 
stopa, mimo jiné i pokud jde o dobré 
životní podmínky a pracovní místa, se 
bude lišit v důsledku řady faktorů; 
zdůrazňuje, že nárůst počtu pracovních 
příležitostí v rámci prognózy transformace 
je mezi různé regiony rozdělen 
nerovnoměrně, přičemž vytváření 
pracovních příležitostí v nových odvětvích 
nemusí hladce navazovat (časově a 
zeměpisně) na ztrátu pracovních míst; 
tvrdí, že odpovídající všeobecné a odborné 
vzdělávání zaměřené na regiony zasažené 
touto transformací by se spolu s 
výraznými investicemi do jejich 
hospodářského oživení mohlo stát 
významnou hybnou silou tvorby 
pracovních míst, sociální spravedlnosti a 
odstraňování chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
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Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. tvrdí, že odpovídající všeobecné a 
odborné vzdělávání může být při přechodu 
na environmentálně a sociálně udržitelná 
hospodářství významnou hybnou silou 
tvorby pracovních míst, sociální 
spravedlnosti a odstraňování chudoby;

2. zdůrazňuje důležitost toho, aby se 
společně a v užším sepětí naplňovaly cíle 
Agendy 2030, a vyzdvihuje souvislost 
tohoto usnesení zejména s cílem č. 1 
„vymýtit chudobu“, č. 4 „kvalitní 
vzdělávání“ a č. 13 „opatření v oblasti 
klimatu“;  v této souvislosti tvrdí, že 
odpovídající všeobecné a odborné 
vzdělávání může být při přechodu na 
environmentálně a sociálně udržitelná 
hospodářství významnou hybnou silou 
tvorby pracovních míst, sociální 
spravedlnosti a odstraňování chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. tvrdí, že odpovídající všeobecné a 
odborné vzdělávání může být při přechodu 
na environmentálně a sociálně udržitelná 
hospodářství významnou hybnou silou 
tvorby pracovních míst, sociální 
spravedlnosti a odstraňování chudoby;

2. tvrdí, že odpovídající všeobecné a 
odborné vzdělávání může být při přechodu 
na environmentálně a sociálně udržitelná 
hospodářství významnou hybnou silou 
tvorby pracovních míst, sociální 
spravedlnosti a odstraňování chudoby; 
žádá Unii, aby usnadnila intenzivnější 
spolupráci, sdílení informací a výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými státy 
a jejich systémy vzdělávání a odborné 
přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
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Zver

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. tvrdí, že odpovídající všeobecné a 
odborné vzdělávání může být při přechodu 
na environmentálně a sociálně udržitelná 
hospodářství významnou hybnou silou 
tvorby pracovních míst, sociální 
spravedlnosti a odstraňování chudoby;

2. tvrdí, že odpovídající všeobecné a 
odborné vzdělávání může být při přechodu 
na environmentálně a sociálně udržitelná 
hospodářství významnou hybnou silou 
tvorby pracovních míst, sociální 
spravedlnosti a odstraňování chudoby a že 
může přispět k účinnější zpětné vazbě na 
proměnlivé požadavky trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. tvrdí, že odpovídající všeobecné a 
odborné vzdělávání může být při přechodu 
na environmentálně a sociálně udržitelná 
hospodářství významnou hybnou silou 
tvorby pracovních míst, sociální 
spravedlnosti a odstraňování chudoby;

2. tvrdí, že odpovídající všeobecné a 
odborné vzdělávání může být při přechodu 
na environmentálně a sociálně udržitelná 
hospodářství významnou hybnou silou 
tvorby pracovních míst, rovnosti a 
odstraňování chudoby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že přechod na 
environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované pracovníky, a je 

3. zdůrazňuje, že přechod na 
environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované pracovníky, a je 
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přesvědčen, že by z finančních prostředků 
na spravedlivou transformaci měly být 
financovány významné investice do 
vzdělávání, odborného vzdělávání a 
přípravy a rekvalifikace;

přesvědčen, že by z finančních prostředků 
na spravedlivou transformaci měly být 
financovány významné investice do 
vzdělávání, odborného vzdělávání a 
přípravy a rekvalifikace; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se úsilí soustředilo na 
hospodářské oživení zasažených regionů, 
spíše než se spoléhat na mobilitu 
pracovních sil a riskovat vylidňování, a 
proto trvá na tom, aby se pozornost 
především věnovala rekvalifikaci 
pracovníků v souladu s požadavky 
regionálních trhů práce, zejména pokud 
jde o rekvalifikaci na pracovišti nebo o 
kombinaci zkráceného pracovního úvazku 
a rekvalifikace na zkrácený úvazek;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že přechod na 
environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované pracovníky, a je 
přesvědčen, že by z finančních prostředků 
na spravedlivou transformaci měly být 
financovány významné investice do 
vzdělávání, odborného vzdělávání a 
přípravy a rekvalifikace;

3. připomíná klíčovou úlohu 
vzdělávání pro přechody na trhu práce i 
pro lidský a osobní rozvoj občanů, zvláště 
pak zvyšováním jejich povědomí o 
životním prostředí za účelem snižování 
emisí skleníkových plynů a dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050; 
zdůrazňuje, že přechod na environmentálně 
udržitelnější společnost vyžaduje 
kvalifikované pracovníky, a je přesvědčen, 
že by z finančních prostředků na 
spravedlivou transformaci měly být 
financovány významné investice do 
vzdělávání, odborného vzdělávání a 
přípravy a rekvalifikace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že přechod na 
environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované pracovníky, a je 
přesvědčen, že by z finančních prostředků 
na spravedlivou transformaci měly být 
financovány významné investice do 
vzdělávání, odborného vzdělávání a 
přípravy a rekvalifikace;

3. zdůrazňuje, že přechod na 
environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované pracovníky, a je 
přesvědčen, že by z finančních prostředků 
na spravedlivou transformaci měly být 
financovány významné investice do 
vzdělávání, odborného vzdělávání a 
přípravy a rekvalifikace; zdůrazňuje 
důležitost toho, aby tento proces proběhl v 
plném souladu se zásadami rovného 
zacházení a rovných příležitostí, zvláště 
pokud jde o osoby, které jsou v naší 
společnosti nejvíce zranitelné, a o 
znevýhodněné skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že přechod na 
environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované pracovníky, a je 
přesvědčen, že by z finančních prostředků 
na spravedlivou transformaci měly být 
financovány významné investice do 
vzdělávání, odborného vzdělávání a 
přípravy a rekvalifikace;

3. zdůrazňuje, že přechod na 
environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované i vysoce 
kvalifikované pracovníky, a je přesvědčen, 
že by z finančních prostředků na 
spravedlivou transformaci měly být 
financovány významné investice do všech 
úrovní vzdělávání, včetně odborného 
vzdělávání a přípravy, zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace na pracovišti, 
případně musí být upřednostněna 
kombinace zkráceného pracovního 
úvazku a rekvalifikace na zkrácený 
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úvazek s cílem maximalizovat účinnost 
poskytnuté podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že přechod na 
environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované pracovníky, a je 
přesvědčen, že by z finančních prostředků 
na spravedlivou transformaci měly být 
financovány významné investice do 
vzdělávání, odborného vzdělávání a 
přípravy a rekvalifikace;

3. zdůrazňuje, že přechod na 
environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované pracovníky, pevně 
spjaté s určitým územím, aby se omezil 
dopad na životní prostředí, a je 
přesvědčen, že by z finančních prostředků 
na spravedlivou transformaci měly být 
financovány významné investice do 
vzdělávání, odborného vzdělávání a 
přípravy a rekvalifikace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že přechod na 
environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované pracovníky, a je 
přesvědčen, že by z finančních prostředků 
na spravedlivou transformaci měly být 
financovány významné investice do 
vzdělávání, odborného vzdělávání a 
přípravy a rekvalifikace;

3. zdůrazňuje, že přechod na 
environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované pracovníky, a je 
přesvědčen, že by z finančních prostředků 
na spravedlivou transformaci měly být 
financovány významné, tržně orientované 
a konkurenceschopné investice do 
vzdělávání, odborného vzdělávání a 
přípravy a rekvalifikace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že přechod na 
environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované pracovníky, a je 
přesvědčen, že by z finančních prostředků 
na spravedlivou transformaci měly být 
financovány významné investice do 
vzdělávání, odborného vzdělávání a 
přípravy a rekvalifikace;

3. zdůrazňuje, že přechod na 
environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované pracovníky, a je 
přesvědčen, že by z nových finančních 
prostředků na spravedlivou transformaci 
měly být financovány významné investice 
do vzdělávání, odborného vzdělávání a 
přípravy a rekvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 3 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) zdůrazňuje, že je zapotřebí 
vzdělávání a odborné přípravy jak v 
dovednostech souvisejících s ekologickou 
a digitální transformací – což může 
napomoci dosažení cílů v oblasti 
udržitelnosti a digitalizace –, tak v 
sociálních dovednostech, což může 
usnadnit změnu nebo zkvalitnění 
pracovního odvětví; 

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco
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Návrh stanoviska
Bod 3 – písm. b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

b) zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 má bezprecedentní dopad na 
společnost, a zejména na kvalitu 
vzdělávání; uznává, že je naléhavě 
zapotřebí vytvořit Fond pro spravedlivou 
transformaci, který bude občanům 
prospěšný v hospodářském, sociálním a 
environmentálním smyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že systémy členských 
států pro vzdělávání a odbornou přípravu 
musí být přizpůsobeny tak, aby mohly plně 
využívat příležitosti nabízené digitalizací; 
rovněž připomíná, že rozvoj digitálních 
dovedností, iniciativ elektronického učení 
a možností připojení ve školách musí být 
posílen a v dosažení rovného přístupu k 
těmto příležitostem by měly být podpořeny 
skupiny v nejzranitelnějším postavení; 
vyzývá EU a členské státy, aby poskytly 
pobídky pro vzdělávání a profesní rozvoj v 
digitální oblasti; zdůrazňuje, že ženy musí 
být podporovány ve studiu vědeckých, 
technologických, inženýrských, 
uměleckých a matematických oborů 
(STEAM);

Or. en

Pozměňovací návrh 23
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Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na to, že jakýkoli 
přechod na nové, udržitelné a odpovědné 
společenské modely si žádá inkluzivní 
politiku skrze opatření v oblasti obecného 
vzdělávání, která všem zajistí rovná práva 
a rovnou účast na vzdělávání; zdůrazňuje, 
že tento přechod musí stavět vzdělávání, 
mimo jiné i v uměleckých a kulturních 
oborech, do čela svého úsilí, aby se 
zajistila budoucnost pro příští generace, s 
tím, že dovednosti budou odpovídat 
požadavkům na nové pracovní síly a 
nabídkám pracovních míst s důrazem na 
humánnější a ekologičtější rozměr;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. žádá, aby byly urychleně vytvořeny 
synergické vazby mezi Fondem pro 
spravedlivou transformaci a programem 
Erasmus+, programem Kreativní Evropa 
a Evropským sborem solidarity s cílem 
podpořit projekty zaměřené na nové 
využití prostor, jež byly uzavřeny v 
důsledku snah o přechod ke klimaticky 
neutrální ekonomice, a to ve smyslu 
poskytnutí prostoru novým kulturním 
iniciativám, vzdělávacím projektům, 
společenským iniciativám nebo za účelem 
zachování průmyslového dědictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa, Predrag Fred Matić, Petra 
Kammerevert, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. bere na vědomí rychlý a setrvalý 
růst stříbrné ekonomiky v Evropské unii, 
která bude do roku 2025 pravděpodobně k 
HDP EU přispívat 32 % a na pracovních 
místech v Unii se bude podílet 38 %; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí odborného 
vzdělávání, digitálního vzdělávání a 
rekvalifikačních programů, aby bylo 
možné na tuto skutečnost patřičně 
reagovat s cílem zajistit začleňování 
seniorů do společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Łukasz Kohut, Domènec Ruiz Devesa, Manuel Pizarro, Petra Kammerevert, Marcos 
Ros Sempere, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. upozorňuje na potřebu poskytnout 
dostatečné finanční prostředky na 
rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace 
pracovníků v odvětvích vysoce závislých 
na uhlíku prostřednictvím fondu pro 
modernizaci systému EU pro obchodování 
s emisemi, aby se tak posílila opatření na 
cestě ke spravedlivé transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
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Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, pro spravedlivou 
transformaci je důležitý systém sociální 
ochrany, neboť pracovníkům a jejich 
rodinám umožňuje uspokojovat základní 
potřeby, včetně poskytování předškolního 
a dlouhodobého vzdělávání;

4. připomíná, že systém sociální 
ochrany a podpory pro všechny je 
nezbytný pro zajištění spravedlivé a 
udržitelné transformace; zdůrazňuje 
zásadní roli sociální ochrany a podpory v 
oblasti vzdělávání pro zajištění stálé školní 
docházky, aby se zajistily dobré životní 
podmínky dětí a mladých lidí naplněním 
potřeb jejich rodin a také se poskytl 
prostor pro celoživotní vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, pro spravedlivou 
transformaci je důležitý systém sociální 
ochrany, neboť pracovníkům a jejich 
rodinám umožňuje uspokojovat základní 
potřeby, včetně poskytování předškolního a 
dlouhodobého vzdělávání;

4. zdůrazňuje, pro spravedlivou 
transformaci je důležitý systém sociální 
ochrany, neboť pracovníkům a jejich 
rodinám umožňuje uspokojovat základní 
potřeby, včetně poskytování předškolního a 
dlouhodobého vzdělávání, a také jim dává 
pocit postavení výhodného pro zapojení se 
do celoživotního vzdělávání a pro začátek 
na nových pracovních místech a v nových 
odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Catherine Griset

Návrh stanoviska
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Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, pro spravedlivou 
transformaci je důležitý systém sociální 
ochrany, neboť pracovníkům a jejich 
rodinám umožňuje uspokojovat základní 
potřeby, včetně poskytování předškolního a 
dlouhodobého vzdělávání;

4. zdůrazňuje, že pro spravedlivou 
transformaci je důležitý systém sociální 
ochrany, neboť evropským pracovníkům a 
jejich rodinám umožňuje uspokojovat 
základní potřeby, včetně poskytování 
předškolního a dlouhodobého vzdělávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je vhodné rozšířit 
části programu Erasmus+ na podporu 
rozvoje vzdělávání a odborné přípravy ve 
vylidněných oblastech, aby se přispělo k 
prospěšnému zachování společenských 
struktur a zároveň se podpořila péče o 
kulturní dědictví a udržitelnost životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k posílení dialogu mezi 
univerzitami a podniky s cílem umožnit 
studium v oborech, kde budou pracovní 
místa, zejména ve zranitelných 
komunitách, regionech a odvětvích;

5. vyzývá k posílení Evropského 
prostoru vysokoškolského vzdělávání 
(EHEA), který umožňuje navázání 
udržitelného dialogu v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání a který má 
potenciál prohloubit a shromažďovat 
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zkušenosti ve spolupráci s podniky, a tím 
podpořit lepší porozumění tomu, jak 
fungují podnikatelská odvětví vytvářející 
pracovní místa; spolupráce v rámci EHEA 
nabízí nové pohledy na to, jak podpořit 
tzv. zranitelná odvětví; tento vývoj musí 
být stálý a přednostně přizpůsoben 
různým komunitám, zejména mladým 
lidem a těm z nich, kterým se nabízí méně 
příležitostí a kteří pocházejí ze skupin ve 
zranitelném postavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k posílení dialogu mezi 
univerzitami a podniky s cílem umožnit 
studium v oborech, kde budou pracovní 
místa, zejména ve zranitelných 
komunitách, regionech a odvětvích;

5. vyzývá k posílení dialogu mezi 
univerzitami a podniky s cílem vytvořit 
kapacity pro studium a rekvalifikaci v 
odvětvích, u nichž se očekává růst a 
vytváření nových pracovních míst a která 
budou vyžadovat nové dovednosti; takové 
kapacity by měly být vytvořeny a dány k 
dispozici zejména zranitelným 
komunitám, regionům a odvětvím; 
zdůrazňuje, že tyto kapacity musí být tržně 
orientované s cílem zajistit, aby výsledně 
vytvořená pracovní místa a osvojené 
dovednosti umožňovaly 
konkurenceschopnost a odpovídaly 
požadavkům na kvalifikovanou pracovní 
sílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k posílení dialogu mezi 
univerzitami a podniky s cílem umožnit 
studium v oborech, kde budou pracovní 
místa, zejména ve zranitelných 
komunitách, regionech a odvětvích;

5. vyzývá k posílení spolupráce mezi 
vzdělávacími institucemi a 
podnikatelským prostředím s cílem 
umožnit studium v oborech, v nichž bude 
větší poptávka po zaplnění pracovních 
míst; žádá, aby se navazovalo více 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru s cílem plně využít potenciál 
našich vzdělávacích systémů a možností 
celoživotního zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace; vyzývá členské, aby 
prozkoumaly možnost povinných stáží 
coby součásti univerzitních studijních 
programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k posílení dialogu mezi 
univerzitami a podniky s cílem umožnit 
studium v oborech, kde budou pracovní 
místa, zejména ve zranitelných 
komunitách, regionech a odvětvích;

5. vyzývá k posílení dialogu mezi 
univerzitami a podniky s cílem zkvalitnit 
studijní programy, jejichž pomocí studenti 
získají znalosti, schopnosti a dovednosti 
žádané na trhu práce, zejména ve 
prospěch zranitelných osob, komunit a 
regionů, a také za účelem posílení 
mobility pracovníků, aby se zabránilo 
vysoké úrovni nezaměstnanosti v 
postižených regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Catherine Griset
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k posílení dialogu mezi 
univerzitami a podniky s cílem umožnit 
studium v oborech, kde budou pracovní 
místa, zejména ve zranitelných 
komunitách, regionech a odvětvích;

5. vyzývá k posílení dialogu mezi 
evropskými univerzitami a podniky s cílem 
umožnit studium v oborech, kde budou 
pracovní místa, zejména ve zranitelných 
komunitách, regionech a odvětvích, a 
nadále předávat humanitní vzdělání, které 
je základem naší evropské kultury;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k posílení dialogu mezi 
univerzitami a podniky s cílem umožnit 
studium v oborech, kde budou pracovní 
místa, zejména ve zranitelných 
komunitách, regionech a odvětvích;

5. vyzývá k posílení dialogu mezi 
vzdělávacími institucemi a podniky s cílem 
umožnit studium v oborech, kde budou 
pracovní místa, zejména ve zranitelných 
komunitách, regionech a odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá k posílení dialogu mezi 
univerzitami a podniky s cílem umožnit 
studium v oborech, kde budou pracovní 
místa, zejména ve zranitelných 
komunitách, regionech a odvětvích;

5. vyzývá k posílení dialogu a 
spolupráce mezi univerzitami a podniky s 
cílem umožnit studium v oborech, kde 
budou pracovní místa, zejména ve 
zranitelných komunitách, regionech a 
odvětvích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá, aby Fond pro spravedlivou 
transformaci podporoval kreativní a 
kulturní odvětví coby klíčová odvětví, 
která mohou napomoci vytvářet nové 
příležitosti a pracovní místa v regionech, 
zvláště pokud budou dotyčné projekty 
zahrnovat udržitelné osvědčené postupy a 
podporovat udržitelnost, účinné využívání 
energie a ochranu životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Unii, aby posílila 
přenositelnost a plné uznávání dovedností 
a profesních kvalifikací za účelem zvýšení 
mobility a optimálního nabývání 
dovedností na vnitřním trhu, a v 
končeném důsledku i posílení 
konkurenceschopnosti Evropy ve světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Victor Negrescu
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam konkrétních a 
odolných iniciativ pro regiony nejvíce 
zasažené spravedlivou transformací v tom 
smyslu, že je zapotřebí přidělovat 
dodatečné finanční prostředky na projekty 
spojené se vzděláváním, kulturou, mládeží 
a sportem;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá vlády a zaměstnavatele, aby 
investovali do programů a opatření, která 
zajistí, aby zranitelné osoby získaly 
dovednosti potřebné k úspěšnému 
přechodu na hospodářství s nulovými 
emisemi;

6. naléhavě vyzývá vnitrostátní, 
regionální a místní orgány příslušné pro 
oblast vzdělávání a celoživotního učení, 
aby zavedly právní rámec s cílem 
motivovat podniky všech velikostí k 
investování do programů a opatření 
zaměřených na zajištění profesní 
integrace a na podporu rovnosti mezi 
ženami a muži, rozmanitosti a 
začleňování, aby se tak poskytl prostor pro 
úspěšný přechod k environmentálně 
udržitelnému a společensky odpovědnému 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá vlády a zaměstnavatele, aby 
investovali do programů a opatření, která 
zajistí, aby zranitelné osoby získaly 
dovednosti potřebné k úspěšnému 
přechodu na hospodářství s nulovými 
emisemi;

6. vyzývá vlády a zaměstnavatele, aby 
investovali do programů a opatření, která 
zajistí, aby zranitelné osoby získaly 
dovednosti potřebné k úspěšnému 
přechodu na hospodářství s nulovými 
čistými emisemi skleníkových plynů, a to 
se zvláštním důrazem na zranitelné 
jednotlivce, u nichž by mohla vyvstat 
potřeba dodatečných konkrétních 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá vlády a zaměstnavatele, aby 
investovali do programů a opatření, která 
zajistí, aby zranitelné osoby získaly 
dovednosti potřebné k úspěšnému 
přechodu na hospodářství s nulovými 
emisemi;

6. vyzývá vlády a zaměstnavatele, aby 
investovali do programů a opatření, která 
zajistí, aby zranitelné osoby získaly 
dovednosti potřebné k tomu, aby se 
zapojily do zelené a digitální 
transformace; připomíná, že zvláštní 
pozornost musí být věnována osobám se 
zdravotním postižením, které se často 
stávají obětí dvojí diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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6. vyzývá vlády a zaměstnavatele, aby 
investovali do programů a opatření, která 
zajistí, aby zranitelné osoby získaly 
dovednosti potřebné k úspěšnému 
přechodu na hospodářství s nulovými 
emisemi;

6. vyzývá vlády a zaměstnavatele, aby 
investovali do programů a opatření, která 
zajistí, aby zranitelné skupiny osob a 
osoby, na něž měly dopad přechody na 
trhu práce, získaly příležitost k získání 
dovedností potřebných k úspěšnému 
přechodu na hospodářství s nulovými 
emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá vlády a zaměstnavatele, aby 
investovali do programů a opatření, která 
zajistí, aby zranitelné osoby získaly 
dovednosti potřebné k úspěšnému 
přechodu na hospodářství s nulovými 
emisemi;

6. vyzývá vlády a zaměstnavatele, aby 
investovali do programů a opatření, která 
zajistí, aby evropští občané ve zranitelném 
postavení získali dovednosti potřebné k 
úspěšnému přechodu na lokálnější 
hospodářství, právě naopak, než je tomu 
podle liberální ideologie (smlouvy o 
volném obchodu);

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá vlády a zaměstnavatele, aby 
investovali do programů a opatření, která 
zajistí, aby zranitelné osoby získaly 
dovednosti potřebné k úspěšnému 
přechodu na hospodářství s nulovými 
emisemi;

6. vyzývá vlády a sociální partnery, 
aby investovali do programů a opatření, 
která zajistí, aby zranitelné osoby získaly 
dovednosti potřebné k úspěšnému 
přechodu na hospodářství s nulovými 
emisemi;
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Or. en

Pozměňovací návrh 47
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že součástí Evropského 
prostoru vzdělávání by měla být průřezová 
výuka dovednostem souvisejícím s 
ekologickou a digitální transformací, jakož 
i vhodné spojení se světem práce, zejména 
na pozdějších úrovních vzdělávacích 
programů.

7. zdůrazňuje, že součástí Evropského 
prostoru vzdělávání by měla být průřezová 
výuka dovednostem souvisejícím s 
ekologickou a digitální transformací, a 
zároveň by se měl předávat náš evropský 
kulturní základ, který je zdrojem 
intelektuálního rozvoje, jakož i vhodné 
spojení se světem práce, zejména na 
pozdějších úrovních vzdělávacích 
programů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že součástí 
Evropského prostoru vzdělávání by měla 
být průřezová výuka dovednostem 
souvisejícím s ekologickou a digitální 
transformací, jakož i vhodné spojení se 
světem práce, zejména na pozdějších 
úrovních vzdělávacích programů.

7. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
rozvinout na evropské úrovni spolupráci 
mezi členskými státy za účelem 
prohloubení vzájemného učení a výměny 
osvědčených postupů při osvojování 
dovedností souvisejících s ekologickou a 
digitální transformací, jakož i vhodné 
spojení se světem práce, zejména na 
pozdějších úrovních vzdělávacích 
programů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že součástí Evropského 
prostoru vzdělávání by měla být průřezová 
výuka dovednostem souvisejícím s 
ekologickou a digitální transformací, jakož 
i vhodné spojení se světem práce, zejména 
na pozdějších úrovních vzdělávacích 
programů.

7. zdůrazňuje, že součástí Evropského 
prostoru vzdělávání by měla být výuka 
zaměřená na průřezové dovednosti 
související s ekologickou a digitální 
transformací, jakož i vhodné spojení se 
světem práce, zejména na pozdějších 
úrovních vzdělávacích programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. upozorňuje na to, že dlouhá 
tradice těžby uhlí nebo průmyslové výroby 
utváří místní kulturu a identitu komunit, 
které by se mohly stavět proti změnám, 
pokud je pocítí jako ztrátu vlastní 
minulosti a osobitosti, aniž by ji nahradila 
vize do budoucna; vyzývá členské státy, 
aby zajistily udržitelnou podporu 
kulturním aktivitám komunit, které se 
nacházejí v průběhu transformace, a aby 
respektovaly a pomáhaly uchovat jejich 
kulturní dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Martina Michels, Pernando Barrena Arza
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Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že společenský 
přechod na udržitelnou energetickou 
základnu si žádá ohled na měnící se 
regionální identitu a její podporu, čehož 
lze dosáhnout aktivní pomocí 
průmyslovému kulturnímu dědictví a 
etnografickému výzkumu;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa, Predrag Fred Matić, Petra 
Kammerevert, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že finanční překážky 
jsou z velké části důvodem, proč se mladí 
lidé nemohou účastnit výměn v rámci 
programu Erasmus; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí učinit program Erasmus+ 
snadněji přístupný pro studenty s 
omezenými příležitostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. upozorňuje na to, že nejúčinnější a 
nejinkluzivnější vzdělávací systémy jsou 
ty, které se opírají o pedagogický výzkum; 
požaduje, aby příští vlajkový výzkumný 
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program Unie – Horizont 2020 – sloužil 
jako prostředek, který přispěje k 
dosahování špičkové úrovně v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že spravedlivá 
transformace si žádá celostní přístup 
zahrnující hospodářskou diverzifikaci, 
komplexní podporu pro pracovníky při 
přechodu na nové pracovní pozice, 
ekologickou sanaci, náležitou péči o 
identitu a kulturní dědictví zasažených 
komunit a inkluzivní postupy, které se 
budou rovněž zabývat dopady na rovné 
postavení zranitelných a 
marginalizovaných skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Martina Michels, Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. žádá, aby podniky činné v kultuře 
a cestovním ruchu podporovaly regionální 
politiku pro usazování obyvatel ve 
vylidňujících se hornických regionech 
pomocí rekonstrukce a změnou využití 
průmyslových zařízení, stejně jako 
orientací na příkladné postupy pro 
obnovení divoké přírody, které zpomalují 
změnu klimatu prostřednictvím přírodních 
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zásobníků vody, jako jsou lesy, nivy a 
louky;

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Martina Michels, Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. podporuje prohloubení 
demokratických dialogů o sociálním a 
spravedlivém přechodu s pomocí 
kulturních, vědeckých a vzdělávacích 
institucí, stejně jako odpovídající 
celoevropskou výměnu názorů o zdařilém 
vývoji ve vztahu ke společensky inkluzivní 
transformaci;

Or. de


