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Pozměňovací návrh 1
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 349 SFEU týkající 
se zvláštních opatření pro nejvzdálenější 
regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Brando Benifei

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. 
ledna 2015 s názvem „Optimální využití 
flexibility v rámci současných pravidel 
Paktu o stabilitě a růstu“,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. 
července 2014 o zaměstnanosti mladých 
lidí7 a,
__________________
7 a Přijaté texty P8_TA(2014)0010.
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Or. en

Pozměňovací návrh 4
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Právní východisko 17 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svůj návrh usnesení o 
zaměstnanosti a sociálních aspektech 
strategie Evropa 2020 ze dne 19. listopadu 
20148 a, 
__________________
8 a Přijaté texty, P8_TA(2014)0060.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Javi López

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá usnesení ze 14. září 
2011 a 16. ledna 2014 o strategii EU 
v oblasti bezdomovectví,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. 
července 2014 s názvem „Iniciativa zelené 
zaměstnanosti: Využít potenciál zeleného 
hospodářství k tvorbě pracovních míst“ 
COM(2014)446; 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že Evropa musí 
zůstat věrna modelu sociálně tržního 
hospodářství zajišťujícího trvalý růst, má-
li následující generaci zajistit pracovní 
místa místo toho, aby jim zanechala 
dluhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že hospodářská a 
sociální situace v EU zůstává neutěšená, že 
se míra růstu v eurozóně pohybovala v 
posledních dvou letech v negativních 
hodnotách a nyní stagnuje na úrovni 0 %; 
vzhledem k tomu, že Komise svůj 
optimismus v rámci hospodářských 
prognóz soustavně zmírňuje, což se stalo i 

A. vzhledem k tomu, že hospodářská a 
sociální situace v EU zůstává neutěšená, že 
se míra růstu v eurozóně pohybovala v 
posledních dvou letech v negativních 
hodnotách a nyní stagnuje na úrovni 0 %; 
vzhledem k tomu, že Komise svůj 
optimismus v rámci hospodářských 
prognóz soustavně zmírňuje, což se stalo i 
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u prognóz na roky 2015 a 2016; vzhledem 
k tomu, že hospodářská obnova neprobíhá 
v rozsáhlém měřítku a nemá ani pevný 
základ;

u prognóz na roky 2015 a 2016, a pouze 
malý počet členských států má nadějnější 
vyhlídky; vzhledem k tomu, že 
hospodářská obnova neprobíhá v 
rozsáhlém měřítku a nemá ani pevný 
základ;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že hospodářská a 
sociální situace v EU zůstává neutěšená, 
že se míra růstu v eurozóně pohybovala v 
posledních dvou letech v negativních 
hodnotách a nyní stagnuje na úrovni 0 %; 
vzhledem k tomu, že Komise svůj 
optimismus v rámci hospodářských 
prognóz soustavně zmírňuje, což se stalo i 
u prognóz na roky 2015 a 2016; vzhledem 
k tomu, že hospodářská obnova neprobíhá 
v rozsáhlém měřítku a nemá ani pevný 
základ;

A. vzhledem k tomu, že hospodářská a 
sociální situace v některých členských 
státech EU je obtížná kvůli negativní či 
stagnující míře růstu; vzhledem k tomu, že 
hospodářská obnova není velká, ale bude 
pokračovat, přičemž podle odhadů MMF 
zaznamená eurozóna v roce 2015 růst ve 
výši 1,2 % a v roce 2016 ve výši 1,4 %1 a;

__________________
1 a Aktualizovaný světový hospodářský 
výhled MMF, 20. 1. 2015, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2
015/update/01/pdf/0115.pdf 

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že hospodářská a 
sociální situace v EU zůstává neutěšená, že 
se míra růstu v eurozóně pohybovala v 
posledních dvou letech v negativních 
hodnotách a nyní stagnuje na úrovni 0 %; 
vzhledem k tomu, že Komise svůj 
optimismus v rámci hospodářských 
prognóz soustavně zmírňuje, což se stalo i 
u prognóz na roky 2015 a 2016; vzhledem 
k tomu, že hospodářská obnova neprobíhá 
v rozsáhlém měřítku a nemá ani pevný 
základ;

A. vzhledem k tomu, že i přesto, že 
hospodářská a sociální situace v EU 
zůstává neutěšená, zaznamenalo 
hospodářství EU obrat a podle předpovědí 
dojde ve všech členských státech v letech 
2015 a 2016 k růstu; vzhledem k tomu, že 
Komise svůj optimismus v rámci 
hospodářských prognóz soustavně 
zmírňuje, což se stalo i u prognóz na roky 
2015 a 2016; vzhledem k tomu, že 
hospodářská obnova by měla probíhat v 
rozsáhlém měřítku a měla by mít pevný 
základ a reformy musí nadále splňovat 
požadavky v oblasti zaměstnanosti a v 
sociální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že hospodářská a 
sociální situace v EU zůstává neutěšená, 
že se míra růstu v eurozóně pohybovala v 
posledních dvou letech v negativních 
hodnotách a nyní stagnuje na úrovni 0 %; 
vzhledem k tomu, že Komise svůj 
optimismus v rámci hospodářských 
prognóz soustavně zmírňuje, což se stalo i 
u prognóz na roky 2015 a 2016; vzhledem 
k tomu, že hospodářská obnova neprobíhá 
v rozsáhlém měřítku a nemá ani pevný 
základ;

A. vzhledem k tomu, že podle podzimní 
hospodářské prognózy z roku 2014 
zůstává hospodářská obnova, která byla 
zahájena ve druhém čtvrtletí roku 2013, 
křehká a hospodářská dynamika je v 
mnohých členských státech nadále slabá; 
vzhledem k tomu, že se očekává, že míra 
růstu v eurozóně dosáhne v roce 2014 0,8 
% jako celek, přičemž podle prognóz na 
roky 2015 a 2016 zaznamená eurozóna 
míru růstu 1,1 % a 1,7 %;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že hospodářská a 
sociální situace v EU zůstává neutěšená, že 
se míra růstu v eurozóně pohybovala v 
posledních dvou letech v negativních 
hodnotách a nyní stagnuje na úrovni 0 %; 
vzhledem k tomu, že Komise svůj 
optimismus v rámci hospodářských 
prognóz soustavně zmírňuje, což se stalo i 
u prognóz na roky 2015 a 2016; vzhledem 
k tomu, že hospodářská obnova neprobíhá 
v rozsáhlém měřítku a nemá ani pevný 
základ;

A. vzhledem k tomu, že hospodářská a 
sociální situace v EU zůstává neutěšená, že 
se míra růstu v eurozóně pohybovala v 
posledních dvou letech v negativních 
hodnotách a nyní stagnuje na úrovni 0 %; 
vzhledem k tomu, že Komise svůj 
optimismus v rámci hospodářských 
prognóz soustavně zmírňuje, což se stalo i 
u prognóz na roky 2015 a 2016; vzhledem 
k tomu, že hospodářská obnova neprobíhá 
v rozsáhlém měřítku a nemá ani pevný 
základ; vzhledem k tomu, že celkový dluh 
v zemích EU 28 zůstává vysoký i přesto, že 
celkový dluh EU 28 klesl z 4,5 % v roce 
2011 na předpokládané 3 % v roce 2014, a 
trvá potřeba další fiskální konsolidace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že evropský semestr 
je mechanismem koordinace 
hospodářských, rozpočtových a sociálních 
politik v členských státech, a zdůrazňuje, 
že dobrovolné uplatňování doporučení pro 
jednotlivé země přispěje k dosažení 
finanční stability v HMU, která povede k 
růstu a tvorbě pracovních míst; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že světový 
hospodářský růst zůstane podle odhadů v 
letech 2015 a 2016 nízký: podle MMF 
bude v tomto roce představovat 3,5 % a v 
roce 2016 3,7 %1 a;
__________________
1 a Aktualizovaný světový hospodářský 
výhled MMF, 20. 1. 2015, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2
015/update/01/pdf/0115.pdf 

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že fiskální 
odpovědnost musí nadále zaručovat nejen 
úspěch a udržitelnost prováděných 
strukturálních reforem, ale rovněž 
reforem, které je třeba uskutečnit v zájmu 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst; 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Javi López
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že politiky fiskální 
konsolidace a úsporných opatření přijaté 
během hospodářské krize neměly 
požadovaný účinek a přiměly EU odchýlit 
se od svých cílů na období do roku 2020; 

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A b. vzhledem k tomu, že výrazný pokles 
cen ropy může podpořit hospodářství 
mnoha členských států EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A b. vzhledem k tomu, že daňové politiky 
by měly být diferencované a vytvořené na 
míru v závislosti na situaci každého 
členského státu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU musí udělat 
radikální změnu ve své hospodářské 
politice, protože kvůli ní se Unie odchýlila 
od svých cílů na období do roku 2020 a 
došlo ke zvýšení rizika sekulární stagnace; 
vzhledem k tomu, že EU ke svému 
znepokojení ztrácí postavení ve světové 
ekonomice, zatímco většina jiných zemí 
vykazuje jasné známky hospodářského 
oživení; vzhledem k tomu, že podle odhadů 
Mezinárodního měnového fondu z října 
2014 se pravděpodobnost recese v 
eurozóně zvýšila a na konci roku měla 
dosáhnout 35–40% míry;

B. vzhledem k tomu, že EU musí udělat 
radikální změnu ve své hospodářské 
politice, protože kvůli ní se Unie odchýlila 
od svých cílů na období do roku 2020 a 
došlo ke zvýšení rizika sekulární stagnace; 
vzhledem k tomu, že EU ke svému 
znepokojení ztrácí postavení ve světové 
ekonomice, zatímco mnoho jiných zemí 
vykazuje jasné známky hospodářského 
oživení; vzhledem k tomu, že podle odhadů 
Mezinárodního měnového fondu z října 
2014 se pravděpodobnost recese v 
eurozóně zvýšila a na konci roku měla 
dosáhnout 35–40% míry;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Sven Schulze

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU musí udělat 
radikální změnu ve své hospodářské 
politice, protože kvůli ní se Unie odchýlila 
od svých cílů na období do roku 2020 a 
došlo ke zvýšení rizika sekulární stagnace; 
vzhledem k tomu, že EU ke svému 
znepokojení ztrácí postavení ve světové 
ekonomice, zatímco většina jiných zemí 
vykazuje jasné známky hospodářského 
oživení; vzhledem k tomu, že podle odhadů 
Mezinárodního měnového fondu z října 
2014 se pravděpodobnost recese v 
eurozóně zvýšila a na konci roku měla 

B. vzhledem k tomu, že EU znepokojivě 
ztrácí postavení ve světové ekonomice 
vzhledem k nízké konkurenceschopnosti, 
ztrátě průmyslové základny v mnohých 
členských státech a prostředí nedostatečně 
vstřícnému k podnikání a nedostatečné 
kultuře podnikání, zatímco většina jiných 
zemí vykazuje jasné známky 
hospodářského oživení; vzhledem k tomu, 
že podle odhadů Mezinárodního měnového 
fondu z října 2014 se pravděpodobnost 
recese v eurozóně zvýšila a na konci roku 
měla dosáhnout 35–40% míry;
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dosáhnout 35–40% míry;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU musí udělat 
radikální změnu ve své hospodářské 
politice, protože kvůli ní se Unie odchýlila 
od svých cílů na období do roku 2020 a 
došlo ke zvýšení rizika sekulární stagnace; 
vzhledem k tomu, že EU ke svému 
znepokojení ztrácí postavení ve světové 
ekonomice, zatímco většina jiných zemí 
vykazuje jasné známky hospodářského 
oživení; vzhledem k tomu, že podle odhadů 
Mezinárodního měnového fondu z října 
2014 se pravděpodobnost recese v 
eurozóně zvýšila a na konci roku měla 
dosáhnout 35–40% míry;

B. vzhledem k tomu, že dluhová krize 
přiměla Unii odchýlit se od svých cílů na 
období do roku 2020; vzhledem k tomu, že 
EU ztrácí postavení ve světové ekonomice, 
zatímco MMF snížil svá očekávání 
ohledně růstu v mnohých rozvinutých a 
rozvíjejících se ekonomikách na světě v 
příštích letech, vzhledem k tomu, že podle 
odhadů Mezinárodního měnového fondu z 
října 2014 se pravděpodobnost recese v 
eurozóně zvýšila a na konci roku měla 
dosáhnout 35–40% míry; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU musí udělat 
radikální změnu ve své hospodářské 
politice, protože kvůli ní se Unie odchýlila 
od svých cílů na období do roku 2020 a 
došlo ke zvýšení rizika sekulární stagnace; 
vzhledem k tomu, že EU ke svému 
znepokojení ztrácí postavení ve světové 

B. vzhledem k tomu, že EU musí učinit 
investice a úpravy ve své hospodářské 
politice s cílem umožnit Unii splnit své 
cíle na období do roku 2020 a překonat 
stagnaci; vzhledem k tomu, že EU musí 
usilovat o to, aby zaujala prvenství ve 
světové ekonomice; vzhledem k tomu, že 
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ekonomice, zatímco většina jiných zemí 
vykazuje jasné známky hospodářského 
oživení; vzhledem k tomu, že podle odhadů 
Mezinárodního měnového fondu z října 
2014 se pravděpodobnost recese v 
eurozóně zvýšila a na konci roku měla 
dosáhnout 35–40% míry;

podle odhadů Mezinárodního měnového 
fondu z října 2014 se pravděpodobnost 
recese v eurozóně zvýšila a na konci roku 
měla dosáhnout 35–40% míry;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU musí udělat 
radikální změnu ve své hospodářské 
politice, protože kvůli ní se Unie odchýlila 
od svých cílů na období do roku 2020 a 
došlo ke zvýšení rizika sekulární stagnace; 
vzhledem k tomu, že EU ke svému 
znepokojení ztrácí postavení ve světové 
ekonomice, zatímco většina jiných zemí 
vykazuje jasné známky hospodářského 
oživení; vzhledem k tomu, že podle odhadů 
Mezinárodního měnového fondu z října 
2014 se pravděpodobnost recese v 
eurozóně zvýšila a na konci roku měla 
dosáhnout 35–40% míry;

B. vzhledem k tomu, že EU musí udělat 
radikální změnu ve své hospodářské 
politice, protože kvůli ní se Unie odchýlila 
od svých cílů na období do roku 2020 a 
došlo ke zvýšení rizika sekulární stagnace 
a deflace; vzhledem k tomu, že EU ke 
svému znepokojení ztrácí postavení ve 
světové ekonomice, zatímco většina jiných 
zemí vykazuje jasné známky 
hospodářského oživení; vzhledem k tomu, 
že podle odhadů Mezinárodního měnového 
fondu z října 2014 se pravděpodobnost 
recese v eurozóně zvýšila a na konci roku 
měla dosáhnout 35–40% míry;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU musí udělat B. vzhledem k tomu, že ke splnění svých 
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radikální změnu ve své hospodářské 
politice, protože kvůli ní se Unie odchýlila 
od svých cílů na období do roku 2020 a 
došlo ke zvýšení rizika sekulární stagnace; 
vzhledem k tomu, že EU ke svému 
znepokojení ztrácí postavení ve světové 
ekonomice, zatímco většina jiných zemí 
vykazuje jasné známky hospodářského 
oživení; vzhledem k tomu, že podle odhadů 
Mezinárodního měnového fondu z října 
2014 se pravděpodobnost recese v 
eurozóně zvýšila a na konci roku měla 
dosáhnout 35–40% míry;

cílů na období do roku 2020 musí EU 
vyvinout větší úsilí a členské státy musí 
provést strukturální reformy; vzhledem k 
tomu, že EU ke svému znepokojení ztrácí 
postavení ve světové ekonomice, zatímco 
většina jiných zemí vykazuje jasné známky 
hospodářského oživení; vzhledem k tomu, 
že podle odhadů Mezinárodního měnového 
fondu z října 2014 se pravděpodobnost 
recese v eurozóně zvýšila a na konci roku 
měla dosáhnout 35–40% míry;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU musí udělat 
radikální změnu ve své hospodářské 
politice, protože kvůli ní se Unie odchýlila 
od svých cílů na období do roku 2020 a 
došlo ke zvýšení rizika sekulární stagnace; 
vzhledem k tomu, že EU ke svému 
znepokojení ztrácí postavení ve světové 
ekonomice, zatímco většina jiných zemí 
vykazuje jasné známky hospodářského 
oživení; vzhledem k tomu, že podle odhadů 
Mezinárodního měnového fondu z října 
2014 se pravděpodobnost recese v 
eurozóně zvýšila a na konci roku měla 
dosáhnout 35–40% míry;

B. vzhledem k tomu, že EU musí udělat 
radikální změnu ve své hospodářské 
politice, protože kvůli ní se Unie odchýlila 
od svých cílů na období do roku 2020 a 
došlo ke zvýšení rizika sekulární stagnace; 
vzhledem k tomu, že EU ke svému 
znepokojení ztrácí postavení ve světové 
ekonomice, zatímco některé jiné země 
vykazují jasné známky hospodářského 
oživení; vzhledem k tomu, že podle odhadů 
Mezinárodního měnového fondu z října 
2014 se pravděpodobnost recese v 
eurozóně zvýšila a na konci roku měla 
dosáhnout 35–40% míry;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU musí udělat 
radikální změnu ve své hospodářské 
politice, protože kvůli ní se Unie odchýlila 
od svých cílů na období do roku 2020 a 
došlo ke zvýšení rizika sekulární stagnace; 
vzhledem k tomu, že EU ke svému 
znepokojení ztrácí postavení ve světové 
ekonomice, zatímco většina jiných zemí 
vykazuje jasné známky hospodářského 
oživení; vzhledem k tomu, že podle odhadů 
Mezinárodního měnového fondu z října 
2014 se pravděpodobnost recese v 
eurozóně zvýšila a na konci roku měla 
dosáhnout 35–40% míry;

B. vzhledem k tomu, že EU musí 
pokračovat ve fiskální konsolidaci s cílem 
vytvořit nezbytnou důvěru v ekonomiku, 
která podpoří soukromé investice, aby 
mohly být splněny cíle EU na období do 
roku 2020; vzhledem k tomu, že EU ke 
svému znepokojení ztrácí postavení ve 
světové ekonomice, zatímco většina jiných 
zemí vykazuje jasné známky 
hospodářského oživení; vzhledem k tomu, 
že podle odhadů Mezinárodního měnového 
fondu z října 2014 se pravděpodobnost 
recese v eurozóně zvýšila a na konci roku 
měla dosáhnout 35–40% míry;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Monika Vana, Tamás Meszerics
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU musí udělat 
radikální změnu ve své hospodářské 
politice, protože kvůli ní se Unie odchýlila 
od svých cílů na období do roku 2020 a 
došlo ke zvýšení rizika sekulární stagnace; 
vzhledem k tomu, že EU ke svému 
znepokojení ztrácí postavení ve světové 
ekonomice, zatímco většina jiných zemí 
vykazuje jasné známky hospodářského 
oživení; vzhledem k tomu, že podle odhadů 
Mezinárodního měnového fondu z října 
2014 se pravděpodobnost recese v 
eurozóně zvýšila a na konci roku měla 
dosáhnout 35–40% míry;

B. vzhledem k tomu, že EU musí udělat 
radikální změnu ve své hospodářské 
politice, protože kvůli ní se Unie odchýlila 
od svých cílů na období do roku 2020 a 
došlo ke zvýšení rizika sekulární stagnace 
a k negativním sociálním dopadům a 
nedostatečnému pokroku v oblasti 
životního prostředí, což oslabuje 
důvěryhodnost EU, která se tak těší menší 
podpoře; vzhledem k tomu, že je třeba 
provést ekologickou přeměnu s cílem 
zajistit přechod k hospodářství účinně 
využívajícího zdroje a udržitelný rozvoj; 
vzhledem k tomu, že EU ke svému 
znepokojení ztrácí postavení ve světové 



PE546.787v01-00 16/123 AM\1047155CS.doc

CS

ekonomice, zatímco většina jiných zemí 
vykazuje jasné známky hospodářského 
oživení; vzhledem k tomu, že podle odhadů 
Mezinárodního měnového fondu z října 
2014 se pravděpodobnost recese v 
eurozóně zvýšila a na konci roku měla 
dosáhnout 35–40% míry;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B a. vzhledem k tomu, že v provádění 
politiky zaměstnanosti, včetně politiky 
zaměstnanosti mladých lidí, hrají zásadní 
úlohu členské státy a že taková opatření 
mohou být nejlépe zaváděna na 
vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B a. vzhledem k tomu, že Evropa musí co 
nejdříve začít řešit rychlé stárnutí svého 
obyvatelstva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že navzdory mírnému 
zlepšení zůstává míra nezaměstnanosti na 
historicky vysoké úrovni, kdy práci nemá 
25 milionů lidí; vzhledem k tomu, že 
dlouhodobá nezaměstnanost je znepokojivě 
vysoká a že 12 milionů lidí je bez práce již 
více než jeden rok (o 4 % více než v 
minulém roce); vzhledem k tomu, že 
situace na trhu práce je obzvláště kritická 
pro mladé lidi, a to bez ohledu na úroveň 
jejich vzdělání;

C. vzhledem k tomu, že navzdory mírnému 
zlepšení zůstává míra nezaměstnanosti na 
historicky vysoké úrovni, kdy práci nemá 
25 milionů lidí; vzhledem k tomu, že 
dlouhodobá nezaměstnanost je znepokojivě 
vysoká a že 12 milionů lidí je bez práce již 
více než jeden rok (o 4 % více než v 
minulém roce); vzhledem k tomu, že s 
výjimkou některých členských států je 
situace na trhu práce obzvláště kritická pro 
mladé lidi, a to bez ohledu na úroveň jejich 
vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že navzdory mírnému 
zlepšení zůstává míra nezaměstnanosti na 
historicky vysoké úrovni, kdy práci nemá 
25 milionů lidí; vzhledem k tomu, že 
dlouhodobá nezaměstnanost je znepokojivě 
vysoká a že 12 milionů lidí je bez práce již 
více než jeden rok (o 4 % více než v 
minulém roce); vzhledem k tomu, že 
situace na trhu práce je obzvláště kritická 
pro mladé lidi, a to bez ohledu na úroveň 
jejich vzdělání;

C. vzhledem k tomu, že navzdory mírnému 
zlepšení zůstává míra nezaměstnanosti na 
historicky vysoké úrovni, kdy práci nemá 
25 milionů lidí; vzhledem k tomu, že 
dlouhodobá nezaměstnanost je znepokojivě 
vysoká a že 12 milionů lidí je bez práce již 
více než jeden rok (o 4 % více než v 
minulém roce); vzhledem k tomu, že 
situace na trhu práce je obzvláště kritická 
pro mladé lidi, a to bez ohledu na úroveň 
jejich vzdělání, což se ovšem týká i žen a 
starších pracovníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že navzdory 
mírnému zlepšení zůstává míra 
nezaměstnanosti na historicky vysoké 
úrovni, kdy práci nemá 25 milionů lidí; 
vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
nezaměstnanost je znepokojivě vysoká a že 
12 milionů lidí je bez práce již více než 
jeden rok (o 4 % více než v minulém roce); 
vzhledem k tomu, že situace na trhu práce 
je obzvláště kritická pro mladé lidi, a to 
bez ohledu na úroveň jejich vzdělání;

C. vzhledem k tomu, že navzdory zlepšení 
v některých členských státech zůstává 
míra nezaměstnanosti v jiných členských 
státech na historicky vysoké úrovni, kdy v 
EU nemá práci téměř 25 milionů lidí; 
vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
nezaměstnanost je znepokojivě vysoká a že 
12 milionů lidí je bez práce již více než 
jeden rok (o 4 % více než v minulém roce); 
vzhledem k tomu, že situace na trhu práce 
je obzvláště kritická pro mladé lidi, a to 
bez ohledu na úroveň jejich vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že navzdory 
mírnému zlepšení zůstává míra 
nezaměstnanosti na historicky vysoké 
úrovni, kdy práci nemá 25 milionů lidí; 
vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
nezaměstnanost je znepokojivě vysoká a že 
12 milionů lidí je bez práce již více než 
jeden rok (o 4 % více než v minulém roce); 
vzhledem k tomu, že situace na trhu práce 
je obzvláště kritická pro mladé lidi, a to 
bez ohledu na úroveň jejich vzdělání;

C. vzhledem k tomu, že navzdory zlepšení 
zůstává míra nezaměstnanosti na historicky 
vysoké úrovni, kdy práci nemá 25 milionů 
lidí; vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
nezaměstnanost je znepokojivě vysoká a že 
12 milionů lidí je bez práce již více než 
jeden rok (o 4 % více než v minulém roce); 
vzhledem k tomu, že v některých 
případech je situace na trhu práce 
obzvláště kritická pro mladé lidi, a to bez 
ohledu na úroveň jejich vzdělání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že navzdory 
mírnému zlepšení zůstává míra 
nezaměstnanosti na historicky vysoké 
úrovni, kdy práci nemá 25 milionů lidí; 
vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
nezaměstnanost je znepokojivě vysoká a že 
12 milionů lidí je bez práce již více než 
jeden rok (o 4 % více než v minulém roce); 
vzhledem k tomu, že situace na trhu práce 
je obzvláště kritická pro mladé lidi, a to 
bez ohledu na úroveň jejich vzdělání;

C. vzhledem k tomu, že poprvé od roku 
2011 bylo zaznamenáno mírné navýšení 
smluv na plný úvazek a zlepšení situace 
mladých lidí; nicméně vzhledem k tomu, 
že velká řada těchto nových pracovních 
míst je na částečný úvazek nebo dočasná1 

a; vzhledem k tomu, že podle prognóz by 
zaměstnanost v EU měla začít růst, což do 
roku 2016 povede k poklesu celkové míry 
nezaměstnanosti EU na 9,5 %1 b; 
vzhledem k tomu, že navzdory tomuto 
zlepšení zůstává míra nezaměstnanosti na 
historicky vysoké úrovni, kdy práci nemá 
25 milionů lidí; vzhledem k tomu, že 
dlouhodobá nezaměstnanost je znepokojivě 
vysoká a že 12 milionů lidí je bez práce již 
více než jeden rok (o 4 % více než v 
minulém roce); vzhledem k tomu, že 
situace mladých lidí na trhu práce se 
zlepšila s tím, že ve většině členských států 
došlo k výraznému snížení míry 
nezaměstnanosti; nicméně vzhledem k 
tomu, že v zemích, jako je Řecko nebo 
Španělsko, je nezaměstnanost mladých 
lidí nadále velmi vysoká, a to bez ohledu 
na úroveň jejich vzdělání; 

__________________
1 a http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-1096_en.htm
1 b Vývoj v oblasti zaměstnanosti a v 
sociální oblasti v Evropě 2014, Evropská 
komise, 15. ledna 2015 
http://ec.europa.eu/social, strany 15-17 

Or. en

http://ec.europa.eu/social
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Pozměňovací návrh 35
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že navzdory 
mírnému zlepšení zůstává míra 
nezaměstnanosti na historicky vysoké 
úrovni, kdy práci nemá 25 milionů lidí; 
vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
nezaměstnanost je znepokojivě vysoká a že 
12 milionů lidí je bez práce již více než 
jeden rok (o 4 % více než v minulém roce); 
vzhledem k tomu, že situace na trhu práce 
je obzvláště kritická pro mladé lidi, a to 
bez ohledu na úroveň jejich vzdělání;

C. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti zůstává na historicky 
vysoké úrovni, kdy práci nemá 25 milionů 
lidí; vzhledem k tomu, že dlouhodobá 
nezaměstnanost je znepokojivě vysoká a že 
12 milionů lidí je bez práce již více než 
jeden rok (o 4 % více než v minulém roce); 
vzhledem k tomu, že situace na trhu práce 
je obzvláště kritická pro mladé lidi, a to 
bez ohledu na úroveň jejich vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že navzdory mírnému 
zlepšení zůstává míra nezaměstnanosti na 
historicky vysoké úrovni, kdy práci nemá 
25 milionů lidí; vzhledem k tomu, že 
dlouhodobá nezaměstnanost je znepokojivě 
vysoká a že 12 milionů lidí je bez práce již 
více než jeden rok (o 4 % více než v 
minulém roce); vzhledem k tomu, že 
situace na trhu práce je obzvláště kritická 
pro mladé lidi, a to bez ohledu na úroveň 
jejich vzdělání;

C. vzhledem k tomu, že navzdory mírnému 
zlepšení zůstává míra nezaměstnanosti na 
historicky vysoké úrovni, kdy práci nemá 
25 milionů lidí; vzhledem k tomu, že 
dlouhodobá nezaměstnanost je znepokojivě 
vysoká a že 12 milionů lidí je bez práce již 
více než jeden rok (o 4 % více než v 
minulém roce); vzhledem k tomu, že 
nezaměstnanost se nepodařilo výrazně 
snížit (ve srovnání s rokem 2013 klesla 
pouze o 1,9 %) a dosahovala v EU v 
průměru 21,2 %; vzhledem k tomu, že 75 
% dlouhodobě nezaměstnaných v EU je 
mladších 35 let; vzhledem k tomu, že 
situace na trhu práce je obzvláště kritická 
pro mladé lidi, a to bez ohledu na úroveň 
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jejich vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že je třeba správně 
a plně využívat Evropský sociální fond 
společně se zárukami pro mladé lidi a s 
Iniciativou na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí k financování udržitelných 
projektů s cílem bojovat proti 
nezaměstnanosti a především proti 
nezaměstnanosti mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Soraya Post, Terry Reintke, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že podíl mladých 
lidí, kteří nepracují ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. 
NEET), zůstává vysoký a vzhledem k 
tomu, že početní převahu mají v této 
skupině Romové; 

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Mara Bizzotto
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v důsledku vysoké 
míry nezaměstnanosti, přehnaného důrazu 
na snižování mezd v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti a škrtů ve výdajích 
na sociální zabezpečení se v téměř všech 
členských státech výrazným způsobem 
snížil hrubý disponibilní příjem 
domácností, což znamená riziko sociálního 
vyloučení pro miliony evropských rodin a 
alarmující prohloubení nerovností; 
vzhledem k tomu, že jeden ze čtyř 
Evropanů je ohrožen chudobou; vzhledem 
k tomu, že podzaměstnanost a nejistota 
zaměstnání dosahuje kritických hodnot a že 
50 % všech uchazečů o zaměstnání 
nezachrání před chudobou ani skutečnost, 
že získají práci;

D. vzhledem k tomu, že v důsledku vysoké 
míry nezaměstnanosti, přísných úsporných 
opatření, přehnaného důrazu na snižování 
mezd v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti a škrtů ve výdajích 
na sociální zabezpečení se v téměř všech 
členských státech výrazným způsobem 
snížil hrubý disponibilní příjem 
domácností, což znamená riziko sociálního 
vyloučení pro miliony evropských rodin a 
alarmující prohloubení nerovností; 
vzhledem k tomu, že jeden ze čtyř 
Evropanů je ohrožen chudobou; vzhledem 
k tomu, že podzaměstnanost a nejistota 
zaměstnání dosahuje kritických hodnot a že 
50 % všech uchazečů o zaměstnání 
nezachrání před chudobou ani skutečnost, 
že získají práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v důsledku vysoké 
míry nezaměstnanosti, přehnaného důrazu 
na snižování mezd v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti a škrtů ve výdajích 
na sociální zabezpečení se v téměř všech 
členských státech výrazným způsobem 
snížil hrubý disponibilní příjem 
domácností, což znamená riziko sociálního 
vyloučení pro miliony evropských rodin a 
alarmující prohloubení nerovností; 
vzhledem k tomu, že jeden ze čtyř 

D. vzhledem k tomu, že v důsledku 
dluhové krize, vysoké míry 
nezaměstnanosti, důrazu na mzdy v zájmu 
zvýšení konkurenceschopnosti a škrtů ve 
výdajích na sociální zabezpečení se v 
některých členských státech výrazným 
způsobem snížil hrubý disponibilní příjem 
domácností, což znamená riziko sociálního 
vyloučení pro miliony rodin v těchto 
státech a alarmující prohloubení 
nerovností; vzhledem k tomu, že jeden ze 
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Evropanů je ohrožen chudobou; vzhledem 
k tomu, že podzaměstnanost a nejistota 
zaměstnání dosahuje kritických hodnot a že 
50 % všech uchazečů o zaměstnání 
nezachrání před chudobou ani skutečnost, 
že získají práci;

čtyř Evropanů je ohrožen chudobou; 
vzhledem k tomu, že podzaměstnanost a 
nejistota zaměstnání dosahuje kritických 
hodnot a že 50 % všech uchazečů o 
zaměstnání nezachrání před chudobou ani 
skutečnost, že získají práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v důsledku vysoké 
míry nezaměstnanosti, přehnaného důrazu 
na snižování mezd v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti a škrtů ve výdajích 
na sociální zabezpečení se v téměř všech 
členských státech výrazným způsobem 
snížil hrubý disponibilní příjem 
domácností, což znamená riziko sociálního 
vyloučení pro miliony evropských rodin a 
alarmující prohloubení nerovností; 
vzhledem k tomu, že jeden ze čtyř 
Evropanů je ohrožen chudobou; vzhledem 
k tomu, že podzaměstnanost a nejistota 
zaměstnání dosahuje kritických hodnot a že 
50 % všech uchazečů o zaměstnání 
nezachrání před chudobou ani skutečnost, 
že získají práci;

D. vzhledem k tomu, že v důsledku vysoké 
míry nezaměstnanosti, přehnaného důrazu 
na snižování mezd v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti a škrtů ve výdajích 
na sociální zabezpečení se v téměř všech 
členských státech výrazným způsobem 
snížil hrubý disponibilní příjem 
domácností, což znamená riziko sociálního 
vyloučení pro miliony evropských rodin a 
alarmující prohloubení nerovností včetně 
genderových rozdílů; vzhledem k tomu, že 
jeden ze čtyř Evropanů je ohrožen 
chudobou; vzhledem k tomu, že 
podzaměstnanost a nejistota zaměstnání 
dosahuje kritických hodnot a že 50 % 
všech uchazečů o zaměstnání nezachrání 
před chudobou ani skutečnost, že získají 
práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v důsledku vysoké 
míry nezaměstnanosti, přehnaného 
důrazu na snižování mezd v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti a škrtů ve výdajích 
na sociální zabezpečení se v téměř všech 
členských státech výrazným způsobem 
snížil hrubý disponibilní příjem 
domácností, což znamená riziko 
sociálního vyloučení pro miliony 
evropských rodin a alarmující 
prohloubení nerovností; vzhledem k tomu, 
že jeden ze čtyř Evropanů je ohrožen 
chudobou; vzhledem k tomu, že 
podzaměstnanost a nejistota zaměstnání 
dosahuje kritických hodnot a že 50 % 
všech uchazečů o zaměstnání nezachrání 
před chudobou ani skutečnost, že získají 
práci;

D. vzhledem k tomu, že dotyčná opatření 
byla nutná k tomu, aby se zabránilo 
úpadku některých členských států a byla 
zaručena udržitelnost a životaschopnost 
hospodářství EU a sociální stát, přičemž 
jeden ze čtyř Evropanů je ohrožen 
chudobou; vzhledem k tomu, že 
podzaměstnanost a nejistota zaměstnání 
dosahuje kritických hodnot a že 50 % 
všech uchazečů o zaměstnání nezachrání 
před chudobou ani skutečnost, že získají 
práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v důsledku vysoké 
míry nezaměstnanosti, přehnaného důrazu 
na snižování mezd v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti a škrtů ve výdajích 
na sociální zabezpečení se v téměř všech 
členských státech výrazným způsobem 
snížil hrubý disponibilní příjem 
domácností, což znamená riziko sociálního 
vyloučení pro miliony evropských rodin a 
alarmující prohloubení nerovností; 
vzhledem k tomu, že jeden ze čtyř 
Evropanů je ohrožen chudobou; vzhledem 
k tomu, že podzaměstnanost a nejistota 
zaměstnání dosahuje kritických hodnot a že 

D. vzhledem k tomu, že v důsledku vysoké 
míry nezaměstnanosti, důrazu na snižování 
mezd v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti a škrtů ve výdajích 
na sociální zabezpečení se v téměř všech 
členských státech výrazným způsobem 
snížil hrubý disponibilní příjem 
domácností, což znamená riziko sociálního 
vyloučení pro miliony evropských rodin a 
alarmující prohloubení nerovností; 
vzhledem k tomu, že jeden ze čtyř 
Evropanů je ohrožen chudobou; vzhledem 
k tomu, že podzaměstnanost a nejistota 
zaměstnání dosahuje kritických hodnot a že 
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50 % všech uchazečů o zaměstnání 
nezachrání před chudobou ani skutečnost, 
že získají práci;

50 % všech uchazečů o zaměstnání 
nezachrání před chudobou ani skutečnost, 
že získají práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v důsledku vysoké 
míry nezaměstnanosti, přehnaného důrazu 
na snižování mezd v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti a škrtů ve výdajích 
na sociální zabezpečení se v téměř všech 
členských státech výrazným způsobem 
snížil hrubý disponibilní příjem 
domácností, což znamená riziko sociálního 
vyloučení pro miliony evropských rodin a 
alarmující prohloubení nerovností; 
vzhledem k tomu, že jeden ze čtyř 
Evropanů je ohrožen chudobou; vzhledem 
k tomu, že podzaměstnanost a nejistota 
zaměstnání dosahuje kritických hodnot a že 
50 % všech uchazečů o zaměstnání 
nezachrání před chudobou ani skutečnost, 
že získají práci;

D. vzhledem k tomu, že v důsledku 
různých faktorů, včetně skutečnosti, že se 
nepodařilo vytvořit příznivé prostředí pro 
investice a růst, vysoké míry 
nezaměstnanosti, snížení mezd v některých 
zemích v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti a škrtů ve výdajích 
na sociální zabezpečení se v téměř všech 
členských státech výrazným způsobem 
snížil hrubý disponibilní příjem 
domácností, což znamená riziko sociálního 
vyloučení pro miliony evropských rodin a 
alarmující prohloubení nerovností; 
vzhledem k tomu, že jeden ze čtyř 
Evropanů je ohrožen chudobou; vzhledem 
k tomu, že podzaměstnanost a nejistota 
zaměstnání dosahuje kritických hodnot a že 
50 % všech uchazečů o zaměstnání 
nezachrání před chudobou ani skutečnost, 
že získají práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D



PE546.787v01-00 26/123 AM\1047155CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v důsledku vysoké 
míry nezaměstnanosti, přehnaného důrazu 
na snižování mezd v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti a škrtů ve výdajích 
na sociální zabezpečení se v téměř všech 
členských státech výrazným způsobem 
snížil hrubý disponibilní příjem 
domácností, což znamená riziko sociálního 
vyloučení pro miliony evropských rodin a 
alarmující prohloubení nerovností; 
vzhledem k tomu, že jeden ze čtyř 
Evropanů je ohrožen chudobou; vzhledem 
k tomu, že podzaměstnanost a nejistota 
zaměstnání dosahuje kritických hodnot a 
že 50 % všech uchazečů o zaměstnání 
nezachrání před chudobou ani skutečnost, 
že získají práci;

D. vzhledem k tomu, že v důsledku 
různých faktorů, včetně skutečnosti, že se 
nepodařilo vytvořit příznivé prostředí pro 
investice a růst, vysoké míry 
nezaměstnanosti, ztráty 
konkurenceschopnosti, snížení mezd v 
některých zemích a škrtů ve výdajích na 
sociální zabezpečení se v téměř všech 
členských státech výrazným způsobem 
snížil hrubý disponibilní příjem 
domácností, což znamená riziko sociálního 
vyloučení pro miliony evropských rodin a 
alarmující prohloubení nerovností; 
vzhledem k tomu, že jeden ze čtyř 
Evropanů je ohrožen chudobou; vzhledem 
k tomu, že 50 % všech uchazečů o 
zaměstnání nezachrání před chudobou ani 
skutečnost, že získají práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v důsledku vysoké 
míry nezaměstnanosti, přehnaného důrazu 
na snižování mezd v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti a škrtů ve výdajích 
na sociální zabezpečení se v téměř všech 
členských státech výrazným způsobem 
snížil hrubý disponibilní příjem 
domácností, což znamená riziko 
sociálního vyloučení pro miliony 
evropských rodin a alarmující prohloubení 
nerovností; vzhledem k tomu, že jeden ze 
čtyř Evropanů je ohrožen chudobou; 
vzhledem k tomu, že podzaměstnanost a 
nejistota zaměstnání dosahuje kritických 

D. vzhledem k tomu, že v důsledku důrazu 
na snižování mezd v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti a škrtů ve výdajích 
na sociální zabezpečení se v členských 
státech, které kvůli nadměrným výdajům 
musely obnovit svou ekonomickou 
rovnováhu, výrazným způsobem snížil 
hrubý disponibilní příjem domácností, což 
přispívá ke zvýšení počtu evropských rodin 
ohrožených sociálním vyloučením a k 
alarmujícímu prohloubení nerovností; 
vzhledem k tomu, že jeden ze čtyř 
Evropanů je ohrožen chudobou; vzhledem 
k tomu, že podzaměstnanost a nejistota 



AM\1047155CS.doc 27/123 PE546.787v01-00

CS

hodnot a že 50 % všech uchazečů o 
zaměstnání nezachrání před chudobou ani 
skutečnost, že získají práci;

zaměstnání dosahuje kritických hodnot a že 
50 % všech uchazečů o zaměstnání 
nezachrání před chudobou ani skutečnost, 
že získají práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D a. vzhledem k tomu, že poslední údaje z 
roku 2013 poukazují na to, že dlouhodobá 
nezaměstnanost v EU-28 činila historicky 
vysokou úroveň 5,1 % pracovní síly; 
vzhledem k tomu, že v dlouhodobá 
nezaměstnanost zásadním způsobem 
ovlivňuje život lidí a může se z ní stát 
strukturální nezaměstnanost v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Soraya Post, Terry Reintke, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D a. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti Romských občanů v 
Evropské unii je třikrát vyšší než u 
většinové populace, a vzhledem k tomu, že 
v dobách zvyšující se nezaměstnanosti 
jsou Romové na trhu práce obzvláště 
ohroženi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D a. vzheldem k tomu, že neodstatek 
vhodných opatření sociální ochrany, jako 
je občanství a minimální mzda, vedou ke 
zvýšení chudoby a sociálního vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že 25,1 % obyvatel 
EU je v současnosti vystaveno riziku 
chudoby nebo sociálního vyloučení; 
vzhledem k tomu, že průměrný růst dětské 
chudoby je vyšší než průměrný růst 
chudoby obecně a že v některých 
členských státech žije jedno ze tří dětí pod 
hranicí chudoby;

E. vzhledem k tomu, že 25,1 % obyvatel 
EU je v současnosti vystaveno riziku 
chudoby nebo sociálního vyloučení; 
vzhledem k tomu, že průměrný růst dětské 
chudoby je vyšší než průměrný růst 
chudoby obecně a že v některých 
členských státech žije jedno ze tří dětí pod 
hranicí chudoby, přičemž srovnáme-li 
situaci v EU a situaci v USA, musíme 
konstatovat, že USA se vyznačuje daleko 
vyšší mírou nerovnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E a. vzhledem k tomu, že starší lidé budou 
dlouhodobou nezaměstnaností 
pravděpodobně ohroženi nejčastěji; 
vzhledem k tomu, že v roce 2012 
pracovala pouze polovina lidí ve věku 55 
až 65 let; vzhledem k tomu, že starší 
občané více pociťují dopady snižování 
veřejných výdajů do sociálních a 
zdravotnických služeb a sociálních dávek; 
vzhledem k tomu, že některé kategorie 
starších lidí, jako jsou lidé starší 80 let, 
starší ženy, starší migranti či starší 
příslušníci etnických skupin, jsou 
obzvláště ohroženi chudobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E a. vzhledem k tomu, že správě 
ekonomických záležitostí se v posledních 
letech nepodařilo přiblížit se k cílům EU 
na období do roku 2020 a úsporná 
opatření byla v rozporu s těmito cíli, 
zejména tím, že v členských státech, které 
krize zasáhla nejvíce, se prohloubila 
nezaměstnanost a chudoba;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Soraya Post, Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E a. vzhledem k tomu, že trh práce se 
nadále vyznačuje výraznými nerovnostmi 
a přetrvávajícími genderovými rozdíly v 
zaměstnání s tím, že nižší počet 
odpracovaných hodin a nižší plat vedou k 
tomu, že ženy mají nárok na nižší 
důchodové dávky, a vzhledem k tomu, že 
ženy jsou častěji než muži ohroženi tím, že 
po dosažení věku 55 let budou žít v 
chudobě a sociálním vyloučení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E a. vzhledem k tomu, že snižování 
chudoby není pouze jedním z cílů 
strategie Evropa 2020, ale i sociální 
odpovědností členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Georgi Pirinski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E a. vzhledem k tomu, že některé členské 
státy ve snaze překonat krizi výrazně 
snížily své veřejné výdaje, a to přesně 
v okamžiku, kdy z důvodu zvýšení 
nezaměstnanosti vzrostla poptávka po 
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sociální ochraně; vzhledem k tomu, že 
rozpočtové prostředky členských států na 
pokrytí sociálního zabezpečení byly dále 
vypjaty ve chvíli, kdy se snížily příspěvky v 
důsledku hromadného rušení pracovních 
míst či snižování mezd, čímž došlo k 
vážnému ohrožení evropského sociálního 
modelu; vzhledem k tomu, že požadované 
reformy neplní potřeby a očekávání 
občanů v oblasti zaměstnanosti a sociální 
ochrany; 

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E b. vzhledem k tomu, že nejlepším 
způsobem, jak se vyhnout chudobě, je 
najít si práci, a je proto nutné zaměřit se 
na usnadnění přístupu k ní, zejména pro 
ty, které jsou trhu práce nejdále;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že socioekonomická 
nerovnováha mezi členskými státy se ještě 
prohloubila, ačkoli cílem regionální 
konvergence je pravý opak; vzhledem k 
tomu, že rozdíl v mírách nezaměstnanosti 

F. vzhledem k tomu, že socioekonomická 
nerovnováha mezi členskými státy se ještě 
prohloubila, ačkoli cílem regionální 
konvergence je pravý opak; vzhledem k 
tomu, že rozdíl v mírách nezaměstnanosti 
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mezi centrálně položenými a periferními 
zeměmi se zvýšil ze 3,5 % v roce 2000 na 
10 % v roce 2013; vzhledem k tomu, že 
tento rozdíl zvyšuje riziko roztříštěnosti a 
ohrožuje hospodářskou stabilitu a sociální 
soudržnost EU;

mezi centrálně položenými a periferními 
zeměmi se zvýšil ze 3,5 % v roce 2000 na 
10 % v roce 2013; vzhledem k tomu, že 
tento rozdíl zvyšuje riziko roztříštěnosti a 
ohrožuje hospodářskou stabilitu a sociální 
soudržnost EU; vzhledem k tomu, že 6. 
zpráva o soudržnosti zdůrazňuje úlohu 
strukturálních fondů v boji proti 
nerovnosti, zejména v období krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že článek 174 
SFEU stanoví, že „Unie za účelem 
podpory harmonického vývoje rozvíjí 
a prosazuje svou činnost vedoucí 
k posilování hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti; zvláštní pozornost 
je věnována venkovským oblastem, 
oblastem postiženým průmyslovými 
přeměnami a regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako 
jsou například nejsevernější regiony s 
velmi nízkou hustotou obyvatelstva a 
ostrovní, přeshraniční a horské regiony“;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že úsporná 
opatření způsobila další recesi, zavírání 
podniků a ztrátu pracovních míst a vedla 
k nižší míře ochrany zaměstnanosti, 
oslabení pracovních práv, zvýšenému 
riziku chudoby a nerovnosti mezd; 

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F b. vzhledem k tomu, že regiony s 
těžkými a trvalými přírodními či 
demografickými podmínkami se obvykle 
vyznačují vyšší nezaměstnaností, 
pomalejším hospodářským růstem a 
nedostatkem významných investic na 
zlepšení jejich potenciálu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Parlament 
poslední dva roky varuje před sociálními 
riziky deflace v kontextu nízkého růstu, 
vysoké nezaměstnanosti a tlaku na 
snižování mezd; vzhledem k tomu, že ECB 
předpověděla v dlouhodobém horizontu 

G. vzhledem k tomu, že Parlament 
poslední dva roky varuje před sociálními 
riziky deflace v kontextu nízkého růstu, 
vysoké nezaměstnanosti a tlaku na 
snižování mezd; vzhledem k tomu, že ECB 
předpověděla v dlouhodobém horizontu 
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nízkou inflaci a varovala před jejími 
důsledky pro vnitřní poptávku, růst a 
zaměstnanost; vzhledem k tomu, že deflace 
se stala skutečností od srpna 2014 v osmi 
členských státech (z nichž šest je členy 
eurozóny); vzhledem k tomu, že poptávka 
a tvorba pracovních míst je v EU výrazně 
omezena tím, že se malým a středním 
podnikům v převážné většině neposkytují 
dostatečně vysoké úvěry a že je nutno 
snížit nadměrný veřejný a soukromý dluh; 
vzhledem k tomu, že pokles míry inflace 
tyto problémy ještě výrazně zhoršuje, 
jelikož zvyšuje reálné úrokové sazby a 
reálnou výši zadlužení a mohl by nás 
zavést do bludného kruhu hospodářské 
deprese;

nízkou inflaci a varovala před jejími 
důsledky pro vnitřní poptávku, růst a 
zaměstnanost; vzhledem k tomu, že deflace 
se stala skutečností od srpna 2014 v osmi 
členských státech (z nichž šest je členy 
eurozóny); vzhledem k tomu, že poptávka 
a tvorba pracovních míst je v EU výrazně 
omezena tím, že se malým a středním 
podnikům v převážné většině neposkytují 
dostatečně vysoké úvěry a že je nutno 
snížit nadměrný veřejný a soukromý dluh, 
se zvláštním ohledem na hypoteční úvěry; 
vzhledem k tomu, že pokles míry inflace 
tyto problémy ještě výrazně zhoršuje, 
jelikož zvyšuje reálné úrokové sazby a 
reálnou výši zadlužení a mohl by nás 
zavést do bludného kruhu hospodářské 
deprese;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Parlament 
poslední dva roky varuje před sociálními 
riziky deflace v kontextu nízkého růstu, 
vysoké nezaměstnanosti a tlaku na 
snižování mezd; vzhledem k tomu, že ECB 
předpověděla v dlouhodobém horizontu 
nízkou inflaci a varovala před jejími 
důsledky pro vnitřní poptávku, růst a 
zaměstnanost; vzhledem k tomu, že deflace 
se stala skutečností od srpna 2014 v osmi 
členských státech (z nichž šest je členy 
eurozóny); vzhledem k tomu, že poptávka 
a tvorba pracovních míst je v EU výrazně 
omezena tím, že se malým a středním 
podnikům v převážné většině neposkytují 
dostatečně vysoké úvěry a že je nutno 
snížit nadměrný veřejný a soukromý dluh; 

G. vzhledem k tomu, že Parlament 
poslední dva roky varuje před sociálními 
riziky deflace v kontextu nízkého růstu, 
vysoké nezaměstnanosti a tlaku na 
snižování mezd; vzhledem k tomu, že ECB 
předpověděla v dlouhodobém horizontu 
nízkou inflaci a varovala před jejími 
důsledky pro vnitřní poptávku, růst a 
zaměstnanost; vzhledem k tomu, že deflace 
se stala skutečností od srpna 2014 v osmi 
členských státech (z nichž šest je členy 
eurozóny); vzhledem k tomu, že poptávka 
a tvorba pracovních míst je v EU výrazně 
omezena tím, že se malým a středním 
podnikům v převážné většině neposkytují 
dostatečně vysoké úvěry a že je nutno 
snížit nadměrný veřejný a soukromý dluh; 
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vzhledem k tomu, že pokles míry inflace 
tyto problémy ještě výrazně zhoršuje, 
jelikož zvyšuje reálné úrokové sazby a 
reálnou výši zadlužení a mohl by nás 
zavést do bludného kruhu hospodářské 
deprese;

vzhledem k tomu, že pokles míry inflace 
tyto problémy ještě výrazně zhoršuje, 
jelikož zvyšuje reálné úrokové sazby a 
reálnou výši zadlužení a mohl by nás 
zavést do bludného kruhu hospodářské 
deprese; vzhledem k tomu, že ECB 
reagovala na všechny tyto aspekty 22. 
ledna 2015 zavedením rozsáhlého 
programu na nákup aktiv, přičemž výše 
kombinovaného měsíčního nákupu aktiv 
měla dosahovat 60 miliard EUR, který 
chtěla uplatňovat alespoň do září 2016; 

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Sofia Ribeiro, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Parlament 
poslední dva roky varuje před sociálními 
riziky deflace v kontextu nízkého růstu, 
vysoké nezaměstnanosti a tlaku na 
snižování mezd; vzhledem k tomu, že ECB 
předpověděla v dlouhodobém horizontu 
nízkou inflaci a varovala před jejími 
důsledky pro vnitřní poptávku, růst a 
zaměstnanost; vzhledem k tomu, že deflace 
se stala skutečností od srpna 2014 v osmi 
členských státech (z nichž šest je členy 
eurozóny); vzhledem k tomu, že poptávka 
a tvorba pracovních míst je v EU výrazně 
omezena tím, že se malým a středním 
podnikům v převážné většině neposkytují 
dostatečně vysoké úvěry a že je nutno 
snížit nadměrný veřejný a soukromý dluh; 
vzhledem k tomu, že pokles míry inflace 
tyto problémy ještě výrazně zhoršuje, 
jelikož zvyšuje reálné úrokové sazby a 
reálnou výši zadlužení a mohl by nás 
zavést do bludného kruhu hospodářské 

G. vzhledem k tomu, že Parlament 
poslední dva roky varuje před sociálními 
riziky deflace v kontextu nízkého růstu, 
vysoké nezaměstnanosti a tlaku na 
snižování mezd; vzhledem k tomu, že ECB 
předpověděla v dlouhodobém horizontu 
nízkou inflaci a varovala před jejími 
důsledky pro vnitřní poptávku, růst a 
zaměstnanost; vzhledem k tomu, že deflace 
se stala skutečností od srpna 2014 v osmi 
členských státech (z nichž šest je členy 
eurozóny); vzhledem k tomu, že poptávka 
a tvorba pracovních míst je v EU výrazně 
omezena tím, že se malým a středním 
podnikům v převážné většině neposkytují 
dostatečně vysoké úvěry; vzhledem k 
tomu, že pokles míry inflace tyto problémy 
ještě výrazně zhoršuje, jelikož zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálnou výši 
zadlužení a mohl by nás zavést do 
bludného kruhu hospodářské deprese;
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deprese;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Parlament 
poslední dva roky varuje před sociálními 
riziky deflace v kontextu nízkého růstu, 
vysoké nezaměstnanosti a tlaku na 
snižování mezd; vzhledem k tomu, že ECB 
předpověděla v dlouhodobém horizontu 
nízkou inflaci a varovala před jejími 
důsledky pro vnitřní poptávku, růst a 
zaměstnanost; vzhledem k tomu, že 
deflace se stala skutečností od srpna 2014 
v osmi členských státech (z nichž šest je 
členy eurozóny); vzhledem k tomu, že 
poptávka a tvorba pracovních míst je v EU 
výrazně omezena tím, že se malým a 
středním podnikům v převážné většině 
neposkytují dostatečně vysoké úvěry a že 
je nutno snížit nadměrný veřejný a 
soukromý dluh; vzhledem k tomu, že 
pokles míry inflace tyto problémy ještě 
výrazně zhoršuje, jelikož zvyšuje reálné 
úrokové sazby a reálnou výši zadlužení a 
mohl by nás zavést do bludného kruhu 
hospodářské deprese;

G. vzhledem k tomu, že Parlament 
poslední dva roky varuje před sociálními 
riziky deflace v kontextu nízkého růstu, 
vysoké nezaměstnanosti a tlaku na 
snižování mezd; vzhledem k tomu, že ECB 
předpověděla nízkou inflaci, zejména v 
důsledku poklesu cen energie, především 
ropy, avšak očekává se, že v následujících 
letech mírně poroste; 

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G a. vzhledem k tomu, že expanzivní 
měnovou politiku lze využít na podporu 
vývozu jako krátkodobý způsob zlepšení 
hospodářské situace v EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G b. vzhledem k tomu, že nízké úrokové 
sazby lze využít na podporu investic v EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že úsporná opatření 
se zmírnila s tím, jak se zvýšilo tempo 
fiskální konsolidace a jak se zavedly nové 
klíčové cíle zaměřené více na strukturální 
než cyklické deficity; vzhledem k tomu, že 
i tak je výše fiskálních multiplikátorů v 
současné situaci stále velmi vysoká a že 
nutnost provést střednědobý cíl a cíl 
týkající se zadlužení bude nevyhnutelně 
mít výrazný negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních 
míst;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 68
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že úsporná opatření 
se zmírnila s tím, jak se zvýšilo tempo 
fiskální konsolidace a jak se zavedly nové 
klíčové cíle zaměřené více na strukturální 
než cyklické deficity; vzhledem k tomu, že 
i tak je výše fiskálních multiplikátorů v 
současné situaci stále velmi vysoká a že 
nutnost provést střednědobý cíl a cíl 
týkající se zadlužení bude nevyhnutelně 
mít výrazný negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst;

H. vzhledem k tomu, že úsporná opatření 
se prohloubila s tím, jak se zvýšilo tempo 
fiskální konsolidace a jak se zavedly nové 
klíčové cíle zaměřené více na strukturální 
než cyklické deficity, které systematicky 
nezohlednily sociální, environmentální a 
genderový dopad; vzhledem k tomu, že i 
tak je výše fiskálních multiplikátorů v 
současné situaci stále velmi vysoká a že 
nutnost provést střednědobý cíl a cíl 
týkající se zadlužení bude nevyhnutelně 
mít výrazný negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že úsporná opatření 
se zmírnila s tím, jak se zvýšilo tempo 
fiskální konsolidace a jak se zavedly nové 
klíčové cíle zaměřené více na strukturální 
než cyklické deficity; vzhledem k tomu, že 
i tak je výše fiskálních multiplikátorů v 
současné situaci stále velmi vysoká a že 
nutnost provést střednědobý cíl a cíl 
týkající se zadlužení bude nevyhnutelně 

H. vzhledem k tomu, že úsporná opatření 
se zmírnila s tím, jak se zvýšilo tempo 
fiskální konsolidace a jak se zavedly nové 
klíčové cíle zaměřené více na strukturální 
než cyklické deficity; vzhledem k tomu, že 
je třeba vynaložit úsilí o snížení dluhu;
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mít výrazný negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že úsporná opatření 
se zmírnila s tím, jak se zvýšilo tempo 
fiskální konsolidace a jak se zavedly nové 
klíčové cíle zaměřené více na strukturální 
než cyklické deficity; vzhledem k tomu, že 
i tak je výše fiskálních multiplikátorů v 
současné situaci stále velmi vysoká a že 
nutnost provést střednědobý cíl a cíl 
týkající se zadlužení bude nevyhnutelně 
mít výrazný negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst;

H. vzhledem k tomu, že by mohlo dojít ke 
zmírnění úsporných opatření, pokud se 
zvýší tempo fiskální konsolidace a 
strukturálních reforem v zájmu obnovení 
konkurenceschopnosti; vzhledem k tomu, 
že je třeba zavést nové klíčové cíle 
zaměřené více na strukturální než cyklické 
deficity; vzhledem k tomu, že vlády se 
musí všemožně snažit provést střednědobý 
cíl a cíl týkající se zadlužení s cílem 
vytvořit výrazný pozitivní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že úsporná opatření 
se zmírnila s tím, jak se zvýšilo tempo 
fiskální konsolidace a jak se zavedly nové 
klíčové cíle zaměřené více na strukturální 
než cyklické deficity; vzhledem k tomu, že 
i tak je výše fiskálních multiplikátorů v 
současné situaci stále velmi vysoká a že 

H. vzhledem k tomu, že se zvýšila fiskální 
konsolidace a byly zavedeny nové klíčové 
cíle zaměřené více na strukturální než 
cyklické deficity; vzhledem k tomu, že i 
tak je výše fiskálních multiplikátorů v 
současné situaci stále velmi vysoká a že je 
nutné provést střednědobý cíl a cíl týkající 
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nutnost provést střednědobý cíl a cíl 
týkající se zadlužení bude nevyhnutelně 
mít výrazný negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst;

se zadlužení s cílem vytvořit příznivé 
prostředí pro hospodářský růst a tvorbu 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H a. vzhledem k tomu, že kvůli rozdílným 
fiskálním politikám v Evropské unii jsou 
malé a střední podniky často nuceny 
ukončit svou činnost či přesunout svou 
činnost, což vede ke ztrátě pracovních míst 
a povinné pracovní mobilitě; 

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že investice do 
kvalitních pracovních míst, lidského 
kapitálu a výzkumu a inovací musí být 
prvořadou prioritou Komise i členských 
států, protože investice do těchto oblastí 
jsou klíčové nejen pro oživení 
hospodářství, ale i zvýšení hospodářského 
potenciálu EU, pokud jde o dosažení růstu 
a prosperity;

I. vzhledem k tomu, že strukturální 
reformy, intenzivní boj proti korupci, 
investice do kvalitních pracovních míst, 
lidského kapitálu a výzkumu a inovací 
musí být prvořadou prioritou Komise i 
členských států, protože investice do těchto 
oblastí jsou klíčové nejen pro oživení 
hospodářství, ale i zvýšení hospodářského 
potenciálu EU, pokud jde o dosažení růstu 
a prosperity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že investice do 
kvalitních pracovních míst, lidského 
kapitálu a výzkumu a inovací musí být 
prvořadou prioritou Komise i členských 
států, protože investice do těchto oblastí 
jsou klíčové nejen pro oživení 
hospodářství, ale i zvýšení hospodářského 
potenciálu EU, pokud jde o dosažení růstu 
a prosperity;

I. vzhledem k tomu, že investice do 
kvalitních pracovních míst, lidského 
kapitálu a výzkumu a inovací, a to i v 
souvislosti s projekty menšího rozsahu, 
musí být prvořadou prioritou Komise i 
členských států, protože investice do těchto 
oblastí jsou klíčové nejen pro oživení 
hospodářství, ale i zvýšení hospodářského 
potenciálu EU, pokud jde o dosažení růstu 
a prosperity;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že investice do 
kvalitních pracovních míst, lidského 
kapitálu a výzkumu a inovací musí být 
prvořadou prioritou Komise i členských 
států, protože investice do těchto oblastí 
jsou klíčové nejen pro oživení 
hospodářství, ale i zvýšení hospodářského 
potenciálu EU, pokud jde o dosažení růstu 
a prosperity;

I. vzhledem k tomu, že investice do 
kvalitních pracovních míst, lidského 
kapitálu a výzkumu a inovací musí být 
jednou z priorit Komise i členských států, 
protože investice do těchto oblastí jsou 
klíčové nejen pro oživení hospodářství, ale 
i zvýšení hospodářského potenciálu EU, 
pokud jde o dosažení růstu a prosperity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že investice do 
kvalitních pracovních míst, lidského 
kapitálu a výzkumu a inovací musí být 
prvořadou prioritou Komise i členských 
států, protože investice do těchto oblastí 
jsou klíčové nejen pro oživení 
hospodářství, ale i zvýšení hospodářského 
potenciálu EU, pokud jde o dosažení růstu 
a prosperity;

I. vzhledem k tomu, že nadměrná úsporná 
opatření vedla ke znepokojivému poklesu 
veřejných a soukromých investic EU, 
jejichž výše je v současné chvíli téměř o 20 
% nižší než před krizí a nižší než u 
hlavních hospodářských partnerů EU 
jinde ve světě; vzhledem k tomu, že 
investice do kvalitních pracovních míst, 
lidského kapitálu a výzkumu a inovací 
musí být prvořadou prioritou Komise i 
členských států, protože investice do těchto 
oblastí jsou klíčové nejen pro oživení 
hospodářství, ale i zvýšení hospodářského 
potenciálu EU, pokud jde o dosažení růstu 
a prosperity;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že investice do 
kvalitních pracovních míst, lidského 
kapitálu a výzkumu a inovací musí být 
prvořadou prioritou Komise i členských 
států, protože investice do těchto oblastí 
jsou klíčové nejen pro oživení 
hospodářství, ale i zvýšení hospodářského 
potenciálu EU, pokud jde o dosažení růstu 
a prosperity;

I. vzhledem k tomu, že investice do 
udržitelných pracovních míst, lidského 
kapitálu a výzkumu a inovací, a zejména 
do energetické unie účinně využívající 
zdroje, jednotného digitálního trhu, 
podpory podnikání a příznivějšího 
podnikatelského prostředí pro malé a 
střední podniky, musí být prvořadou 
prioritou Komise i členských států, protože 
investice do těchto oblastí jsou klíčové 
nejen pro oživení hospodářství, ale i 
zvýšení hospodářského potenciálu EU, 
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pokud jde o dosažení růstu a prosperity;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že investice do 
kvalitních pracovních míst, lidského 
kapitálu a výzkumu a inovací musí být 
prvořadou prioritou Komise i členských 
států, protože investice do těchto oblastí 
jsou klíčové nejen pro oživení 
hospodářství, ale i zvýšení hospodářského 
potenciálu EU, pokud jde o dosažení růstu 
a prosperity;

I. vzhledem k tomu, že investice do lepších 
a udržitelných pracovních míst, lidského 
kapitálu a výzkumu a inovací, energetické 
unie účinně využívající zdroje, jednotného 
digitálního trhu a podpory podnikání musí 
být prvořadou prioritou Komise i 
členských států, protože investice do těchto 
oblastí jsou klíčové nejen pro oživení 
hospodářství, ale i zvýšení hospodářského 
potenciálu EU, pokud jde o dosažení růstu 
a prosperity;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I a. vzhledem k tomu, že jednotný digitální 
trh je nezbytný pro pracovní místa, růst a 
inovace a že propojený jednotný digitální 
trh by mohl přinést až 260 miliard EUR 
ročně; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Elena Gentile

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že nedostatečné 
zapojení vnitrostátních parlamentů, 
Evropského parlamentu a sociálních 
partnerů do rozhodovacích postupů EU 
brání tomu, aby se členské státy s 
reformami ztotožnily, a snižuje důvěru 
občanů v projekt EU, což ostatně ukázaly i 
poslední evropské volby;

J. vzhledem k tomu, že nedostatečné 
zapojení vnitrostátních parlamentů, 
Evropského parlamentu, místních a 
regionálních orgánů a sociálních partnerů 
do rozhodovacích postupů EU brání tomu, 
aby se členské státy s reformami 
ztotožnily, a snižuje důvěru občanů v 
projekt EU, což ostatně ukázaly i poslední 
evropské volby;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že nedostatečné 
zapojení vnitrostátních parlamentů, 
Evropského parlamentu a sociálních 
partnerů do rozhodovacích postupů EU 
brání tomu, aby se členské státy s 
reformami ztotožnily, a snižuje důvěru 
občanů v projekt EU, což ostatně ukázaly i 
poslední evropské volby;

J. vzhledem k tomu, že nedostatečné 
zapojení Evropského parlamentu a 
sociálních partnerů do evropského 
semestru a do rozhodovacích postupů EU 
obecně způsobuje, že se členské státy s 
reformami méně ztotožňují a občané mají 
menší důvěru v projekt EU, což ostatně 
ukázaly i poslední evropské volby;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že nedostatečné 
zapojení vnitrostátních parlamentů, 
Evropského parlamentu a sociálních 
partnerů do rozhodovacích postupů EU 
brání tomu, aby se členské státy s 
reformami ztotožnily, a snižuje důvěru 
občanů v projekt EU, což ostatně ukázaly 
i poslední evropské volby;

J. mají-li reformy členských států přispět k 
vyřešení dluhové krize, je zásadní, aby 
občané EU měli důvěru v projekt EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že nedostatečné 
zapojení vnitrostátních parlamentů, 
Evropského parlamentu a sociálních 
partnerů do rozhodovacích postupů EU 
brání tomu, aby se členské státy s 
reformami ztotožnily, a snižuje důvěru 
občanů v projekt EU, což ostatně ukázaly i 
poslední evropské volby;

J. vzhledem k tomu, že nedostatečné 
zapojení vnitrostátních parlamentů, 
Evropského parlamentu, organizací 
občanské společnosti a sociálních partnerů 
do rozhodovacích postupů EU brání tomu, 
aby se členské státy s reformami 
ztotožnily, a snižuje důvěru občanů v 
projekt EU, což ostatně ukázaly i poslední 
evropské volby;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že nedostatečné J. vzhledem k tomu, že politiky a reformy 



PE546.787v01-00 46/123 AM\1047155CS.doc

CS

zapojení vnitrostátních parlamentů, 
Evropského parlamentu a sociálních 
partnerů do rozhodovacích postupů EU 
brání tomu, aby se členské státy s 
reformami ztotožnily, a snižuje důvěru 
občanů v projekt EU, což ostatně ukázaly i 
poslední evropské volby;

EU výrazně omezily vnitrostátní politiky, 
které významným způsobem ovlivnily 
životní úroveň lidí a oslabily 
demokratickou odpovědnost; vzhledem k 
tomu, že nedostatečné zapojení 
vnitrostátních parlamentů, Evropského 
parlamentu a sociálních partnerů a 
organizací občanské společnosti na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni EU do 
rozhodovacích postupů EU brání tomu, aby 
se členské státy s reformami ztotožnily, 
brání rozvoji sociálních a udržitelných 
řešení podporujících začlenění a snižuje 
důvěru občanů v projekt EU, což ostatně 
ukázaly i poslední evropské volby;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J a. vzhledem k tomu, že stanovení mzdy 
je v kompetenci členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Ambiciózní hospodářské politiky týkající 
se růstu, tvorby kvalitních pracovních míst 
a boje proti deflaci

Ambiciózní hospodářské politiky týkající 
se růstu a tvorby kvalitních pracovních 
míst 

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. vítá integrovaný přístup Komise k 
růstu založený na třech hlavních pilířích, 
kterými jsou: investiční plán pro Evropu, 
cíl uskutečnit strukturální reformy a úsilí 
o fiskální odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že země eurozóny, které od 
partnerů obdržely pomoc k financování 
svého hospodářství, musí v zásadě splnit 
dotyčná pravidla a dohody; zdůrazňuje, že 
toto je otázka respektu k daňovým 
poplatníkům v partnerských zemích 
výměnou za jejich velkou solidaritu;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod -1 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1 b. zdůrazňuje, že solidarita je základní 
hodnotou, na níž je Evropská unie 
postavena; děkuje proto evropským 
občanům a daňovým poplatníkům za to, 
že prokazují velkou solidaritu vůči lidem v 
zemích postižených dluhovou krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod -1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1 a. vyzývá členské státy nadále zmítané 
dluhovou krizí, aby plně provedly 
strukturální reformy a splnily požadavky, 
které jim umožní obnovit 
konkurenceschopnost; 

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 

1. vyzývá Komisi, aby změnila směr 
hospodářských politik a aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
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mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 
prohlubuje chudobu;

soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
a dlouhodobou nezaměstnaností mladých 
lidí brzdí růst a prohlubuje chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 
prohlubuje chudobu;

1. vítá závazek Komise nastartovat 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 
prohlubuje chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 

1. vyzývá Komisi, aby podpořila úsilí 
členských států o řešení dluhové krize 
prostřednictvím hospodářské politiky, na 
jejímž základě se nastartuje inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst a budou se 
vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
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prohlubuje chudobu; mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 
prohlubuje chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s 
vysokou mírou nezaměstnanosti brzdí růst 
a prohlubuje chudobu;

1. vyzývá Komisi, aby spolupracovala s 
členskými státy na vytvoření politik, které 
nastartují inteligentní, udržitelný a 
inkluzivní růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s 
vysokou mírou nezaměstnanosti brzdí růst 
a prohlubuje chudobu;

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní měnovou politiku, 
na jejímž základě se nastartuje inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst a budou se 
vytvářet kvalitní pracovní místa;
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Or. en

Pozměňovací návrh 96
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 
prohlubuje chudobu;

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní a udržitelná 
pracovní místa; zdůrazňuje, že nízká 
inflace již zvyšuje reálné úrokové sazby a 
reálný veřejný i soukromý dluh, což v 
kombinaci s vysokou mírou 
nezaměstnanosti brzdí růst a prohlubuje 
chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 
prohlubuje chudobu;

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou hospodářskou a fiskální 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 
prohlubuje chudobu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 98
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 
prohlubuje chudobu;

1. vyzývá Komisi, aby pro členské státy i 
EU jako celek vydala konkrétní 
doporučení, včetně doporučení týkajících 
se ekonomických ozdravných programů 
tak, aby se netýkaly pouze fiskální 
konsolidace, ale rovněž strukturálních 
reforem vedoucích ke skutečnému, 
udržitelnému a sociálně vyrovnanému 
růstu, zvyšování kvalitních pracovních 
míst, lepší konkurenceschopnosti a větší 
konvergenci; zdůrazňuje, že nízká inflace 
již zvyšuje reálné úrokové sazby a reálný 
veřejný i soukromý dluh, což v kombinaci 
s vysokou mírou nezaměstnanosti brzdí 
růst a prohlubuje chudobu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 

1. vyzývá k zavedení ambiciózních 
hospodářských politik, na jejichž základě 
se nastartuje inteligentní, udržitelný a 
inkluzivní růst a budou se vytvářet kvalitní 
pracovní místa; zdůrazňuje, že nízká 
inflace již zvyšuje reálné úrokové sazby a 
reálný veřejný i soukromý dluh, což v 
kombinaci s vysokou mírou 
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mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 
prohlubuje chudobu;

nezaměstnanosti brzdí růst a prohlubuje 
chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Joëlle Mélin, Dominique Martin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 
prohlubuje chudobu;

1. vyzývá Komisi, aby ukončila předchozí 
politiku úsporných opatření a zavedla 
tolik potřebnou hospodářskou politiku, na 
jejímž základě se nastartuje inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst a budou se 
vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 
prohlubuje chudobu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 

1. vyzývá k zavedení ambiciózní 
expanzivní hospodářské politiky, na jejímž 
základě se nastartuje inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst a budou se 
vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 
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prohlubuje chudobu; prohlubuje chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Lampros Fountoulis

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a 
budou se vytvářet kvalitní pracovní místa; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 
prohlubuje chudobu;

1. vyzývá Komisi, aby zavedla tolik 
potřebnou expanzivní hospodářskou 
politiku, na jejímž základě se nastartuje 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst, 
budou zdůrazňovány sociální investice a 
vytvářena kvalitní pracovní místa v 
eurozóně prostřednictvím produktivních 
investic a zvýšené produktivity; 
zdůrazňuje, že nízká inflace již zvyšuje 
reálné úrokové sazby a reálný veřejný i 
soukromý dluh, což v kombinaci s vysokou 
mírou nezaměstnanosti brzdí růst a 
prohlubuje chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh usnesení
Název 1 – nadpis 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) Rozhodující evropská investiční 
strategie
(Tento pozměňovací návrh má být 
podtitulem v rámci nadpisu „Ambiciózní 
hospodářské politiky týkající se růstu, 
kvalitních pracovních míst a boje proti 
deflaci“ mezi odstavci 1 a 2)
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Pozměňovací návrh 104
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. konstatuje, že ambiciózní strukturální 
reformy zavedené členskými státy, jež byly 
krizí postiženy nejvíce, nepřinesly ovoce; 
požaduje proto, aby byla politika 
úsporných opatření v Evropě 
přezkoumána a aby vzhledem k těmto 
souvislostem byly podpořeny veřejné 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Sven Schulze

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. je si vědom toho, že fiskální 
odpovědnost, podpora investic a 
strukturální reformy v členských státech 
jsou vzájemně propojeny, avšak 
připomíná, že je třeba dodržovat stávající 
pravidla Paktu o stabilitě a růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Maria João Rodrigues
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Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. vítá skutečnost, že nová kombinace 
politik přidává investice k předchozím 
prioritám, kterými jsou fiskální 
konsolidace a strukturální reformy; 
nicméně se domnívá, že roční analýza 
růstu by se měla více zaměřit na celkovou 
poptávku a její vliv na zvyšování mezd a 
na sociální nerovnosti; zdůrazňuje, že 
hlavní prioritou v souvislosti se 
snižováním makroekonomické 
nerovnováhy by nemělo být zvyšování 
stávajících přebytků běžného účtu, ale 
spíše zvyšování míry růstu, míry investic a 
míry zaměstnanosti a snižování míry 
chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje, že členským státům, které 
zavedly nezbytné strukturální reformy, se 
úspěšně daří obnovit 
konkurenceschopnost na světovém trhu, 
vytvářet růst a pracovní místa a budovat 
důvěru ve finanční trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Verónica Lope Fontagné
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Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily fiskální odpovědnost jako způsob 
zajištění hospodářského růstu, tvorby 
pracovních míst a sociálního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. konstatuje, že Komise uznala, že 
zdravotnictví a sociální péče jsou 
odvětvími, která mají významný potenciál 
pro růst a která jsou klíčová pro investice, 
jejichž cílem je udržitelná ekonomika; 
vyzývá Komisi, aby v rámci strategie 
Evropa 2020 podávala zprávy o tom, 
jakého pokroku bylo při rozvíjení těchto 
iniciativ zaměřených na investice do 
zdravotnictví a sociální péče s ohledem na 
kvalitu pracovních míst dosaženo;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí reformy 
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trhu práce, které by byly výrazně 
zaměřeny na zvýšení kvality pracovních 
míst, zlepšení sociálního zabezpečení a na 
boj proti sociálnímu vyloučení, posílení 
stávajících práv zaměstnanců a zavedení 
práv nových, na podporu zdraví 
a bezpečnosti při práci, lepší řízení 
sociálních rizik a sladění pracovního 
a mimopracovního života;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 b. je vážně znepokojen tím, že zpomalení 
strukturálních reforem či stažení částí 
těchto reforem vede k okamžitému odlivu 
kapitálu s vážnými dopady na růst a 
tvorbu pracovních míst; 

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 c. vyzývá partnery, aby využívali 
flexibilitu, která již v pravidlech a 
dohodách existuje, v případě, že by se 
členské státy potýkaly s nadměrnou 
makroekonomickou nerovnováhou, aniž 
by tato pravidla a dohody měnily; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 113
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen tím, že se EU chytila do 
investiční pasti, kdy objem investic klesl 
od roku 2007, kdy byl nejvyšší, o více než 
400 miliard EUR a nyní se pohybuje na 
úrovni o téměř 20 % nižší, než tomu bylo v 
období před krizí; upozorňuje na to, že v 
periferních členských státech EU, v nichž 
proběhla citelnější finanční konsolidace, 
byl pokles investic ještě razantnější;

2. je znepokojen tím, že se EU chytila do 
investiční pasti, kdy objem investic klesl 
od roku 2007, kdy byl nejvyšší, o více než 
400 miliard EUR a nyní se pohybuje na 
úrovni o téměř 20 % nižší, než tomu bylo v 
období před krizí; upozorňuje na to, že v 
periferních členských státech EU, v nichž 
proběhla citelnější finanční konsolidace, 
byl pokles investic ještě razantnější; znovu 
upozorňuje na potenciál ekologického 
hospodářství k tvorbě pracovních míst, 
díky němuž by za předpokladu, že budou 
uplatněny odvážné energetické politiky 
a politiky týkající se klimatu, mohlo být 
dle odhadů Komise do roku 2020 
vytvořeno až 5 milionů pracovních míst, 
a to pouze v odvětvích obnovitelné energie 
a energetické účinnosti; vyzývá členské 
státy, aby zajistily dostatečnou úroveň 
investic do těchto odvětví a předvídaly 
budoucí dovednosti pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen tím, že se EU chytila do 
investiční pasti, kdy objem investic klesl 
od roku 2007, kdy byl nejvyšší, o více než 

2. je znepokojen tím, že objem investic v 
EU klesl od roku 2007, kdy byl nejvyšší, o 
více než 400 miliard EUR a nyní se 
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400 miliard EUR a nyní se pohybuje na 
úrovni o téměř 20 % nižší, než tomu bylo v 
období před krizí; upozorňuje na to, že v 
periferních členských státech EU, v nichž 
proběhla citelnější finanční konsolidace, 
byl pokles investic ještě razantnější;

pohybuje na úrovni o téměř 20 % nižší, než 
tomu bylo v období před krizí; upozorňuje 
na to, že v periferních členských státech 
EU, v nichž proběhla citelnější finanční 
konsolidace, byl pokles investic ještě 
razantnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen tím, že se EU chytila do 
investiční pasti, kdy objem investic klesl 
od roku 2007, kdy byl nejvyšší, o více než 
400 miliard EUR a nyní se pohybuje na 
úrovni o téměř 20 % nižší, než tomu bylo v 
období před krizí; upozorňuje na to, že v 
periferních členských státech EU, v nichž 
proběhla citelnější finanční konsolidace, 
byl pokles investic ještě razantnější;

2. je znepokojen tím, že objem investic v 
EU v posledních letech významně klesá a 
nyní se pohybuje na úrovni o téměř 20 % 
nižší, než tomu bylo v období před krizí; 
upozorňuje na to, že v periferních 
členských státech EU, v nichž proběhla 
citelnější finanční konsolidace, byl pokles 
investic ještě razantnější; vítá investiční 
plán navržený předsedou Evropské 
komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá skutečnost, že jeden ze tří hlavních 
pilířů strategie Komise pro rok 2015 se 
týká investic, a vyzývá k tomu, aby se plán 
pro tuto oblast začal bezodkladně 
dodržovat; považuje za krok správným 
směrem, že příspěvky členských států do 

3. vítá skutečnost, že jeden ze tří pilířů 
strategie Komise pro rok 2015 se týká 
investic, a vyzývá k tomu, aby se plán pro 
tuto oblast začal bezodkladně dodržovat; 
považuje za krok správným směrem, že 
příspěvky členských států do tohoto plánu, 
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tohoto plánu nebudou zohledněny v rámci 
plnění cílů týkajících se rozpočtového 
schodku;

jak je uvedeno ve sdělení Komise o 
flexibilitě, nebudou zohledněny v rámci 
plnění cílů týkajících se rozpočtového 
schodku; bere na vědomí rozhodnutí 
Komise umožnit členským státům v rámci 
preventivní složky Paktu o stabilitě a 
růstu, aby se dočasně odchýlily od svého 
střednědobého cíle či korekčního paktu za 
účelem investic v oblasti strukturální 
politiky a politiky soudržnosti, 
transevropských sítí a nástroje pro 
propojení Evropy a také vnitrostátního 
spolufinancování projektů, které jsou 
rovněž spolufinancovány Evropským 
fondem pro strategické investice (EFSI);

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá skutečnost, že jeden ze tří hlavních 
pilířů strategie Komise pro rok 2015 se 
týká investic, a vyzývá k tomu, aby se plán 
pro tuto oblast začal bezodkladně 
dodržovat; považuje za krok správným 
směrem, že příspěvky členských států do 
tohoto plánu nebudou zohledněny v rámci 
plnění cílů týkajících se rozpočtového 
schodku;

3. vítá skutečnost, že jeden ze tří hlavních 
pilířů strategie Komise pro rok 2015 se 
týká investic, za předpokladu, že tyto 
investice budou inteligentní, inkluzivní a 
udržitelné a budou v souladu např. s 
kritérii pro výběr projektů v rámci politiky 
soudržnosti, a vyzývá k tomu, aby se plán 
pro tuto oblast začal dodržovat; považuje 
za krok správným směrem, že příspěvky 
členských států do tohoto plánu nebudou 
zohledněny v rámci plnění cílů týkajících 
se rozpočtového schodku; zdůrazňuje, že 
je třeba zvýšit veřejné sociální investice do 
odpovídajících systémů sociální ochrany a 
sociálních služeb, jak je zdůrazněno v 
balíčku Komise týkajícím se sociálních 
investic;

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá skutečnost, že jeden ze tří hlavních 
pilířů strategie Komise pro rok 2015 se 
týká investic, a vyzývá k tomu, aby se plán 
pro tuto oblast začal bezodkladně 
dodržovat; považuje za krok správným 
směrem, že příspěvky členských států do 
tohoto plánu nebudou zohledněny v rámci 
plnění cílů týkajících se rozpočtového 
schodku;

3. bere na vědomí skutečnost, že jeden ze 
tří hlavních pilířů strategie Komise pro rok 
2015 se týká investic, a vyzývá k tomu, 
aby se plán pro tuto oblast začal 
bezodkladně dodržovat; považuje za krok 
správným směrem, že příspěvky členských 
států do tohoto plánu nebudou zohledněny 
v rámci plnění cílů týkajících se 
rozpočtového schodku;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá skutečnost, že jeden ze tří hlavních 
pilířů strategie Komise pro rok 2015 se 
týká investic, a vyzývá k tomu, aby se plán 
pro tuto oblast začal bezodkladně 
dodržovat; považuje za krok správným 
směrem, že příspěvky členských států do 
tohoto plánu nebudou zohledněny v rámci 
plnění cílů týkajících se rozpočtového 
schodku;

3. vítá skutečnost, že jeden ze tří hlavních 
pilířů strategie Komise pro rok 2015 se 
týká investic, a vyzývá k tomu, aby se plán 
pro tuto oblast začal bezodkladně 
dodržovat; bere na vědomí skutečnost, že 
příspěvky členských států do EFSI se 
nebudou počítat při stanovování fiskální 
korekce v rámci preventivní či nápravné 
složky paktu;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Brando Benifei
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 a. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že součástí integrovaného přístupu roční 
analýzy růstu na rok 2015 není „sociální 
pilíř“, neboť se jedná o podcenění potřeby 
a významu vytváření opatření v oblasti 
sociálních investic, zejména sociálních 
inovací, sociálního podnikání a sociální 
odpovědnosti podniků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 a. dále požaduje zavedení „zlatého 
pravidla“, podle nějž by udržitelné a 
produktivní veřejné investice mimo 
investiční plán byly vyloučeny z cílového 
schodku, aby se zmenšil problém 
s nedostatkem investic a podpořila 
ekonomika a tvorba kvalitních pracovních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 a. žádá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že investiční plán bude použit v 
udržitelných oblastech, které mohou v 
ekonomice EU vytvořit přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 b. domnívá se, že tři hlavní pilíře 
strategie Komise na rok 2015 musí být 
prováděny společně, aby se podpořily 
investice odpovědným způsobem v 
oblastech, které mají skutečný vliv na růst 
a tvorbu pracovních míst, jako je digitální 
ekonomika, ekologická odvětví a 
zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Evropský fond pro strategické investice 
(EFSI) se bude zakládat na recyklovaných 
zdrojích EU a s výjimkou 5 miliard od 
EIB nebude shromažďovat „nové“ 
finanční prostředky; poukazuje na 
nebezpečí, že fond nebude disponovat 

vypouští se
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dostatečnými prostředky kvůli tomu, že 
pravděpodobnost získání jejich většiny od 
soukromých investorů byla odhadována 
příliš optimisticky; vyzývá Komisi, aby 
zvážila, zda by nebylo vhodné použít k 
navýšení prostředků fondu roční zisky a 
nevyplacené dividendy EIB, aniž by se 
však ohrozil její rating AAA; vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala způsoby využití 
rozpočtu EU a dalších nových zdrojů s 
cílem zajistit, aby fond plnil své účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Evropský fond pro strategické investice 
(EFSI) se bude zakládat na recyklovaných 
zdrojích EU a s výjimkou 5 miliard od EIB 
nebude shromažďovat „nové“ finanční 
prostředky; poukazuje na nebezpečí, že 
fond nebude disponovat dostatečnými 
prostředky kvůli tomu, že pravděpodobnost 
získání jejich většiny od soukromých 
investorů byla odhadována příliš 
optimisticky; vyzývá Komisi, aby zvážila, 
zda by nebylo vhodné použít k navýšení 
prostředků fondu roční zisky a 
nevyplacené dividendy EIB, aniž by se 
však ohrozil její rating AAA; vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala způsoby využití 
rozpočtu EU a dalších nových zdrojů s 
cílem zajistit, aby fond plnil své účely;

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Evropský fond pro strategické investice 
(EFSI) se bude zakládat na recyklovaných 
zdrojích EU a s výjimkou 5 miliard od EIB 
nebude shromažďovat „nové“ finanční 
prostředky; poukazuje na nebezpečí, že 
fond nebude disponovat dostatečnými 
prostředky kvůli tomu, že pravděpodobnost 
získání jejich většiny od soukromých 
investorů byla odhadována příliš 
optimisticky; vyzývá EIB, aby uvažovala o 
upuštění od čistě komerčního 
bankovnictví a metodiky ratingu AAA a 
přijetí modelu hodnocení rizik projektů 
založeného na stanovených kritériích a 
transparentnosti; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala způsoby využití rozpočtu EU 
a dalších nových zdrojů s cílem zajistit, 
aby fond plnil své účely;

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Sven Schulze

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Evropský fond pro strategické investice 
(EFSI) se bude zakládat na recyklovaných 
zdrojích EU a s výjimkou 5 miliard od EIB 
nebude shromažďovat „nové“ finanční 
prostředky; poukazuje na nebezpečí, že 
fond nebude disponovat dostatečnými 
prostředky kvůli tomu, že 
pravděpodobnost získání jejich většiny od 
soukromých investorů byla odhadována 
příliš optimisticky; vyzývá Komisi, aby 
zvážila, zda by nebylo vhodné použít k 
navýšení prostředků fondu roční zisky a 
nevyplacené dividendy EIB, aniž by se 
však ohrozil její rating AAA; vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala způsoby využití 
rozpočtu EU a dalších nových zdrojů s 
cílem zajistit, aby fond plnil své účely;

4. vítá existenci Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI) a jeho 
významného příspěvku ve výši 5 miliard 
EUR od EIB; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala způsoby využití 
dohodnutého rozpočtu EU a případně 
dalších nevyužívaných zdrojů s cílem 
zajistit, aby fond plnil své účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Evropský fond pro strategické investice 
(EFSI) se bude zakládat na recyklovaných 
zdrojích EU a s výjimkou 5 miliard od EIB 
nebude shromažďovat „nové“ finanční 
prostředky; poukazuje na nebezpečí, že 
fond nebude disponovat dostatečnými 
prostředky kvůli tomu, že 
pravděpodobnost získání jejich většiny od 

4. vítá skutečnost, že Evropský fond pro 
strategické investice (EFSI) s výjimkou 5 
miliard od EIB nebude shromažďovat 
„nové“ finanční prostředky; podporuje 
strategii předsedy Evropské komise 
Jeana-Clauda Junckera získat většinu 
potřebných finančních prostředků od 
soukromých investorů; 
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soukromých investorů byla odhadována 
příliš optimisticky; vyzývá Komisi, aby 
zvážila, zda by nebylo vhodné použít k 
navýšení prostředků fondu roční zisky a 
nevyplacené dividendy EIB, aniž by se 
však ohrozil její rating AAA; vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala způsoby využití 
rozpočtu EU a dalších nových zdrojů s 
cílem zajistit, aby fond plnil své účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Evropský fond pro strategické investice 
(EFSI) se bude zakládat na recyklovaných 
zdrojích EU a s výjimkou 5 miliard od EIB 
nebude shromažďovat „nové“ finanční 
prostředky; poukazuje na nebezpečí, že 
fond nebude disponovat dostatečnými 
prostředky kvůli tomu, že 
pravděpodobnost získání jejich většiny od 
soukromých investorů byla odhadována 
příliš optimisticky; vyzývá Komisi, aby 
zvážila, zda by nebylo vhodné použít k 
navýšení prostředků fondu roční zisky a 
nevyplacené dividendy EIB, aniž by se 
však ohrozil její rating AAA; vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala způsoby využití 
rozpočtu EU a dalších nových zdrojů s 
cílem zajistit, aby fond plnil své účely;

4. bere na vědomí, že Evropský fond pro 
strategické investice (EFSI) se bude 
zakládat na stávajících zdrojích EU a s 
výjimkou 5 miliard od EIB nebude 
shromažďovat „nové“ finanční prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Verónica Lope Fontagné
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Evropský fond pro strategické investice 
(EFSI) se bude zakládat na recyklovaných 
zdrojích EU a s výjimkou 5 miliard od EIB 
nebude shromažďovat „nové“ finanční 
prostředky; poukazuje na nebezpečí, že 
fond nebude disponovat dostatečnými 
prostředky kvůli tomu, že pravděpodobnost 
získání jejich většiny od soukromých 
investorů byla odhadována příliš 
optimisticky; vyzývá Komisi, aby zvážila, 
zda by nebylo vhodné použít k navýšení 
prostředků fondu roční zisky a nevyplacené 
dividendy EIB, aniž by se však ohrozil její 
rating AAA; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala způsoby využití rozpočtu EU 
a dalších nových zdrojů s cílem zajistit, 
aby fond plnil své účely;

4. bere na vědomí, že Evropský fond pro 
strategické investice (EFSI) se bude 
zakládat na recyklovaných zdrojích EU a s 
výjimkou 5 miliard od EIB nebude 
shromažďovat „nové“ finanční prostředky; 
poukazuje na nebezpečí, že fond nebude 
disponovat dostatečnými prostředky kvůli 
tomu, že pravděpodobnost získání jejich 
většiny od soukromých investorů byla 
odhadována příliš optimisticky; vyzývá 
Komisi, aby zvážila, zda by nebylo vhodné 
použít k navýšení prostředků fondu roční 
zisky a nevyplacené dividendy EIB, aniž 
by se však ohrozil její rating AAA; vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala způsoby využití 
rozpočtu EU a dalších nových zdrojů s 
cílem zajistit, aby fond plnil své účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Evropský fond pro strategické investice 
(EFSI) se bude zakládat na recyklovaných 
zdrojích EU a s výjimkou 5 miliard od EIB 
nebude shromažďovat „nové“ finanční 
prostředky; poukazuje na nebezpečí, že 
fond nebude disponovat dostatečnými 
prostředky kvůli tomu, že pravděpodobnost 
získání jejich většiny od soukromých 
investorů byla odhadována příliš 
optimisticky; vyzývá Komisi, aby zvážila, 
zda by nebylo vhodné použít k navýšení 

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Evropský fond pro strategické investice 
(EFSI) se bude zakládat na recyklovaných 
zdrojích EU a s výjimkou 5 miliard od EIB 
nebude shromažďovat „nové“ finanční 
prostředky; poukazuje na nebezpečí, že 
fond nebude disponovat dostatečnými 
prostředky kvůli tomu, že pravděpodobnost 
získání jejich většiny od soukromých 
investorů byla odhadována příliš 
optimisticky; vyzývá Komisi, aby zvážila, 
zda by nebylo vhodné použít k navýšení 
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prostředků fondu roční zisky a nevyplacené 
dividendy EIB, aniž by se však ohrozil její 
rating AAA; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala způsoby využití rozpočtu EU 
a dalších nových zdrojů s cílem zajistit, 
aby fond plnil své účely;

prostředků fondu roční zisky a nevyplacené 
dividendy EIB, aniž by se však ohrozil její 
rating AAA; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala způsoby využití rozpočtu EU 
a dalších nových zdrojů s cílem zajistit, 
aby fond plnil své účely; vyzývá Komisi, 
aby tyto finanční prostředky uvolnila na 
veřejné projekty, a ne na vytváření 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru; 

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Evropský fond pro strategické investice 
(EFSI) se bude zakládat na recyklovaných 
zdrojích EU a s výjimkou 5 miliard od EIB 
nebude shromažďovat „nové“ finanční 
prostředky; poukazuje na nebezpečí, že 
fond nebude disponovat dostatečnými 
prostředky kvůli tomu, že pravděpodobnost 
získání jejich většiny od soukromých 
investorů byla odhadována příliš 
optimisticky; vyzývá Komisi, aby zvážila, 
zda by nebylo vhodné použít k navýšení 
prostředků fondu roční zisky a nevyplacené 
dividendy EIB, aniž by se však ohrozil její 
rating AAA; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala způsoby využití rozpočtu EU 
a dalších nových zdrojů s cílem zajistit, 
aby fond plnil své účely;

4. bere na vědomí skutečnost, že Evropský 
fond pro strategické investice (EFSI) se 
bude zakládat na stávajících zdrojích EU a 
s výjimkou 5 miliard od EIB nebude 
shromažďovat „nové“ finanční prostředky; 
poukazuje na nebezpečí, že fond nebude 
disponovat dostatečnými prostředky kvůli 
tomu, že pravděpodobnost získání jejich 
většiny od soukromých investorů byla 
odhadována příliš optimisticky; vyzývá 
Komisi, aby zvážila, zda by nebylo vhodné 
použít k navýšení prostředků fondu roční 
zisky a nevyplacené dividendy EIB, aniž 
by se však ohrozil její rating AAA; vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala způsoby využití 
rozpočtu EU a dalších nových zdrojů s 
cílem zajistit, aby fond plnil své účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Maria Arena, Hugues Bayet
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. vyzývá Komisi a EIB, aby posoudily 
dopad hospodářské krize z hlediska 
bankovního systému a konečných 
příjemců finančních prostředků od EIB, 
zejména pak z hlediska malých a 
středních podniků, odvětví sociální 
ekonomiky a státních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. domnívá se, že aby měla tato 
investiční strategie skutečný dopad na 
ekonomiku EU, neměl by být EFSI jen 
mimořádným finančním nástrojem, ale 
měl by se stát strukturálním investičním 
mechanismem, který by EU umožnil 
napravit nedostatek investic, který v 
průběhu let vznikl; rovněž se domnívá, že 
je pro EU nezbytné vytvořit systém 
skutečných vlastních zdrojů EU, jež by 
mohly být vzaty z části příjmů EFSI, které 
by se měly použít na financování 
celounijních nástrojů pro zajištění 
dobrých životních podmínek, např. 
pracovní mobility a systémů dávek v 
nezaměstnanosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje skutečnost, že EFSI se musí 
soustředit na nové investice do oblastí, o 
něž investoři přestávají jevit zájem, spíše 
než na nahrazování investičních 
prostředků, které by byly generovány jinde 
(efekt vytěsňování), či na vysoce ziskové 
investice, které by se v každém případě 
naskytly (efekt mrtvé váhy); vyzývá 
Komisi, aby do svého investičního plánu 
začlenila a podporovala sociální investice, 
které nejen že generují finanční zisk, ale 
zároveň mají pozitivní vedlejší účinky v 
sociální oblasti, jako např. investice do 
lidského kapitálu či investice s výrazným 
dopadem na vytváření pracovních míst a 
snižování chudoby; opakuje svou výzvu, 
aby se realizoval strategický prováděcí 
plán (SIP);

5. zdůrazňuje skutečnost, že EFSI se musí 
soustředit na nové investice do oblastí, o 
něž investoři přestávají jevit zájem, spíše 
než na nahrazování investičních 
prostředků, které by byly generovány jinde 
(efekt vytěsňování), či na vysoce ziskové 
investice, které by se v každém případě 
naskytly (efekt mrtvé váhy); vyzývá 
Komisi, aby do svého investičního plánu 
začlenila a podporovala sociální investice, 
které generují finanční zisk a mají pozitivní 
vedlejší účinky v sociální oblasti, jako 
např. investice do lidského kapitálu či 
investice s výrazným dopadem na 
vytváření pracovních míst a snižování 
chudoby; opakuje svou výzvu, aby se 
realizoval strategický prováděcí plán (SIP);

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje skutečnost, že EFSI se musí 
soustředit na nové investice do oblastí, o 
něž investoři přestávají jevit zájem, spíše 
než na nahrazování investičních 
prostředků, které by byly generovány jinde 
(efekt vytěsňování), či na vysoce ziskové 
investice, které by se v každém případě 
naskytly (efekt mrtvé váhy); vyzývá 

5. zdůrazňuje skutečnost, že EFSI se musí 
soustředit na nové investice do oblastí, o 
něž investoři přestávají jevit zájem, spíše 
než na nahrazování investičních 
prostředků, které by byly generovány jinde 
(efekt vytěsňování), či na vysoce ziskové 
investice, které by se v každém případě 
naskytly (efekt mrtvé váhy); vyzývá 
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Komisi, aby do svého investičního plánu 
začlenila a podporovala sociální investice, 
které nejen že generují finanční zisk, ale 
zároveň mají pozitivní vedlejší účinky v 
sociální oblasti, jako např. investice do 
lidského kapitálu či investice s výrazným 
dopadem na vytváření pracovních míst a 
snižování chudoby; opakuje svou výzvu, 
aby se realizoval strategický prováděcí 
plán (SIP);

Komisi, aby do svého investičního plánu 
začlenila a podporovala sociální investice, 
které nejen že generují finanční zisk, ale 
zároveň mají pozitivní vedlejší účinky v 
sociální oblasti, jako např. investice do 
lidského kapitálu, investice s výrazným 
dopadem na vytváření pracovních míst či 
sociální začlenění a snižování chudoby, 
jako jsou systémy sociální ochrany a 
sociální služby či investice do sociální 
ekonomiky; opakuje svou výzvu, aby se 
realizoval strategický prováděcí plán (SIP);

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje skutečnost, že EFSI se musí 
soustředit na nové investice do oblastí, o 
něž investoři přestávají jevit zájem, spíše 
než na nahrazování investičních 
prostředků, které by byly generovány jinde 
(efekt vytěsňování), či na vysoce ziskové 
investice, které by se v každém případě 
naskytly (efekt mrtvé váhy); vyzývá 
Komisi, aby do svého investičního plánu 
začlenila a podporovala sociální investice, 
které nejen že generují finanční zisk, ale 
zároveň mají pozitivní vedlejší účinky v 
sociální oblasti, jako např. investice do 
lidského kapitálu či investice s výrazným 
dopadem na vytváření pracovních míst a 
snižování chudoby; opakuje svou výzvu, 
aby se realizoval strategický prováděcí 
plán (SIP);

5. zdůrazňuje skutečnost, že EFSI se musí 
soustředit na nové investice do oblastí, o 
něž investoři přestávají jevit zájem, spíše 
než na nahrazování investičních 
prostředků, které by byly generovány jinde 
(efekt vytěsňování), či na vysoce ziskové 
investice, které by se v každém případě 
naskytly (efekt mrtvé váhy); vyzývá 
Komisi, aby do svého investičního plánu 
začlenila a podporovala sociální investice, 
které nejen že generují finanční zisk, ale 
zároveň mají pozitivní vedlejší účinky v 
sociální oblasti, jako např. investice do 
lidského kapitálu či investice s výrazným 
dopadem na vytváření pracovních míst, 
sociální začlenění a snižování chudoby; 
opakuje svou výzvu, aby se realizoval 
strategický prováděcí plán (SIP);

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje skutečnost, že EFSI se musí 
soustředit na nové investice do oblastí, o 
něž investoři přestávají jevit zájem, spíše 
než na nahrazování investičních 
prostředků, které by byly generovány jinde 
(efekt vytěsňování), či na vysoce ziskové 
investice, které by se v každém případě 
naskytly (efekt mrtvé váhy); vyzývá 
Komisi, aby do svého investičního plánu 
začlenila a podporovala sociální investice, 
které nejen že generují finanční zisk, ale 
zároveň mají pozitivní vedlejší účinky v 
sociální oblasti, jako např. investice do 
lidského kapitálu či investice s výrazným 
dopadem na vytváření pracovních míst a 
snižování chudoby; opakuje svou výzvu, 
aby se realizoval strategický prováděcí 
plán (SIP);

5. zdůrazňuje skutečnost, že EFSI se musí 
soustředit na nové investice do oblastí, o 
něž investoři přestávají jevit zájem, spíše 
než na nahrazování investičních 
prostředků, které by byly generovány jinde 
(efekt vytěsňování), či na vysoce ziskové 
investice, které by se v každém případě 
naskytly (efekt mrtvé váhy); vyzývá 
Komisi, aby do svého investičního plánu 
začlenila a podporovala sociální investice, 
které nejen že generují finanční zisk, ale 
zároveň mají pozitivní vedlejší účinky v 
sociální oblasti, jako např. investice do 
lidského kapitálu či investice s výrazným 
dopadem na vytváření kvalitních 
pracovních míst a na práva a snižování 
chudoby; opakuje svou výzvu, aby se 
realizoval strategický prováděcí plán (SIP);

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje skutečnost, že EFSI se musí 
soustředit na nové investice do oblastí, o 
něž investoři přestávají jevit zájem, spíše 
než na nahrazování investičních 
prostředků, které by byly generovány jinde 
(efekt vytěsňování), či na vysoce ziskové 
investice, které by se v každém případě 
naskytly (efekt mrtvé váhy); vyzývá 
Komisi, aby do svého investičního plánu 

5. zdůrazňuje skutečnost, že EFSI se musí 
soustředit na nové investice do oblastí, o 
něž investoři přestávají jevit zájem, spíše 
než na nahrazování investičních 
prostředků, které by byly generovány jinde 
(efekt vytěsňování), či na vysoce ziskové 
investice, které by se v každém případě 
naskytly (efekt mrtvé váhy); vyzývá 
Komisi, aby do svého investičního plánu 



PE546.787v01-00 74/123 AM\1047155CS.doc

CS

začlenila a podporovala sociální investice, 
které nejen že generují finanční zisk, ale 
zároveň mají pozitivní vedlejší účinky v 
sociální oblasti, jako např. investice do 
lidského kapitálu či investice s výrazným 
dopadem na vytváření pracovních míst a 
snižování chudoby; opakuje svou výzvu, 
aby se realizoval strategický prováděcí 
plán (SIP);

začlenila a podporovala investice, které 
nejen že generují finanční zisk, ale 
povedou k vytvoření udržitelných 
pracovních míst, jako např. investice do 
lidského kapitálu či investice s výrazným 
dopadem na vytváření pracovních míst a 
snižování chudoby; opakuje svou výzvu, 
aby se realizoval strategický prováděcí 
plán (SIP);

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje skutečnost, že EFSI se musí 
soustředit na nové investice do oblastí, o 
něž investoři přestávají jevit zájem, spíše 
než na nahrazování investičních 
prostředků, které by byly generovány jinde 
(efekt vytěsňování), či na vysoce ziskové 
investice, které by se v každém případě 
naskytly (efekt mrtvé váhy); vyzývá 
Komisi, aby do svého investičního plánu 
začlenila a podporovala sociální investice, 
které nejen že generují finanční zisk, ale 
zároveň mají pozitivní vedlejší účinky v 
sociální oblasti, jako např. investice do 
lidského kapitálu či investice s výrazným 
dopadem na vytváření pracovních míst a 
snižování chudoby; opakuje svou výzvu, 
aby se realizoval strategický prováděcí 
plán (SIP);

5. zdůrazňuje skutečnost, že EFSI se musí 
soustředit na nové investice do oblastí, o 
něž investoři přestávají jevit zájem, spíše 
než na nahrazování investičních 
prostředků, které by byly generovány jinde 
(efekt vytěsňování), či na vysoce ziskové 
investice, které by se v každém případě 
naskytly (efekt mrtvé váhy); vyzývá 
Komisi, aby do svého investičního plánu 
také začlenila a podporovala sociální 
investice, které nejen že generují finanční 
zisk, ale zároveň mají pozitivní vedlejší 
účinky v sociální oblasti, jako např. 
investice do lidského kapitálu, investice s 
výrazným dopadem na vytváření 
pracovních míst nebo sociální začlenění a 
snižování chudoby či investice do sociální 
ekonomiky; opakuje svou výzvu, aby se 
realizoval strategický prováděcí plán (SIP);

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Maria Arena, Hugues Bayet
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. zdůrazňuje, že za účelem 
znovuoživení růstu a tvorby kvalitních 
pracovních míst v Evropě se znovu 
využívá veřejný kapitál k překonání 
neochoty soukromého sektoru riskovat, 
když přebírá úlohu rizikového kapitálu; v 
této souvislosti připomíná velmi smíšené 
výsledky operace TLTRO, kterou zahájila 
ECB v roce 2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Javi López

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. žádá, aby EFSI upřednostňoval 
projekty, které vytvoří nová kvalitní 
pracovní místa; žádá také Komisi, aby 
zajistila, aby projekty financované z fondu 
EFSI nepodporovaly či neudržovaly 
projekty vytvářející nejistá pracovní místa 
a sociální dumping;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby kladla důraz na 
investice v hospodářsky slabších oblastech, 
které jsou postiženy vysokou 
nezaměstnaností, a na investice do malých 
a středních podniků v těchto oblastech, 
jelikož ty mají k financování velmi 
omezený přístup; vyzývá rovněž Komisi, 
aby zajistila, že její snahy v tomto směru 
budou mít smysluplný dopad tam, kde jich 
je nejvíce třeba;

6. vyzývá Komisi, aby kladla důraz na 
investice v hospodářsky slabších oblastech, 
které jsou postiženy vysokou 
nezaměstnaností, a na investice do malých 
a středních podniků v těchto oblastech, 
jelikož ty mají k financování velmi 
omezený přístup; vyzývá rovněž Komisi, 
aby zajistila, že její snahy v tomto směru 
budou mít smysluplný dopad tam, kde jich 
je nejvíce třeba; podporuje názor Komise, 
že je třeba kvalifikovaná pracovní síla v 
rostoucích odvětvích, jako je digitální 
ekonomika, ekologická odvětví a 
zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby kladla důraz na 
investice v hospodářsky slabších oblastech, 
které jsou postiženy vysokou 
nezaměstnaností, a na investice do malých 
a středních podniků v těchto oblastech, 
jelikož ty mají k financování velmi 
omezený přístup; vyzývá rovněž Komisi, 
aby zajistila, že její snahy v tomto směru 
budou mít smysluplný dopad tam, kde jich 
je nejvíce třeba;

6. vyzývá Komisi, aby kladla důraz na 
investice v hospodářsky slabších oblastech, 
které jsou postiženy vysokou 
nezaměstnaností, a na investice do malých 
a středních podniků v těchto oblastech, 
jelikož ty mají k financování velmi 
omezený přístup; vyzývá rovněž Komisi, 
aby zajistila, že její snahy v tomto směru 
budou mít smysluplný dopad tam, kde jich 
je nejvíce třeba; při výběru by měly být 
řádně zohledněny ekonomické 
charakteristiky investic;

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Javi López

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby kladla důraz na 
investice v hospodářsky slabších oblastech, 
které jsou postiženy vysokou 
nezaměstnaností, a na investice do malých 
a středních podniků v těchto oblastech, 
jelikož ty mají k financování velmi 
omezený přístup; vyzývá rovněž Komisi, 
aby zajistila, že její snahy v tomto směru 
budou mít smysluplný dopad tam, kde jich 
je nejvíce třeba;

6. vyzývá Komisi, aby kladla důraz na 
investice v hospodářsky slabších oblastech, 
které jsou postiženy vysokou 
nezaměstnaností, a na investice do malých 
a středních podniků v těchto oblastech, 
jelikož ty mají k financování velmi 
omezený přístup; vyzývá rovněž Komisi, 
aby zajistila, že její snahy v tomto směru 
budou mít smysluplný dopad tam, kde jich 
je nejvíce třeba, a aby věnovala pozornost 
napříč EIB těm projektům, které umožní 
vytváření kvalitních pracovních míst, se 
zvláštním zaměřením na projekty 
související se zaměstnaností mladých lidí, 
zvyšováním podílu žen na pracovním trhu, 
snižováním dlouhodobé nezaměstnanosti 
a zlepšováním možností pro znevýhodněné 
skupiny, jak nalézt práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby kladla důraz na 
investice v hospodářsky slabších oblastech, 
které jsou postiženy vysokou 
nezaměstnaností, a na investice do malých 
a středních podniků v těchto oblastech, 
jelikož ty mají k financování velmi 
omezený přístup; vyzývá rovněž Komisi, 
aby zajistila, že její snahy v tomto směru 
budou mít smysluplný dopad tam, kde jich 

6. vyzývá Komisi, aby zajistila investice v 
hospodářsky slabších oblastech, které jsou 
postiženy vysokou nezaměstnaností, a 
investice do malých a středních podniků v 
těchto oblastech, jelikož ty mají k 
financování velmi omezený přístup; 
vyzývá rovněž Komisi, aby zajistila, že její 
snahy v tomto směru budou mít 
smysluplný dopad tam, kde jich je nejvíce 
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je nejvíce třeba; třeba;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby kladla důraz na 
investice v hospodářsky slabších 
oblastech, které jsou postiženy vysokou 
nezaměstnaností, a na investice do malých 
a středních podniků v těchto oblastech, 
jelikož ty mají k financování velmi 
omezený přístup; vyzývá rovněž Komisi, 
aby zajistila, že její snahy v tomto směru 
budou mít smysluplný dopad tam, kde jich 
je nejvíce třeba;

6. vyzývá Komisi, aby zajistila optimální 
rozdělení kapitálu a aby kladla důraz na 
investice, které budou mít pozitivní dopad 
na tvorbu pracovních míst a na malé a 
střední podniky v podnikatelském 
prostředí, jelikož ty mají k financování 
velmi omezený přístup; vyzývá rovněž 
Komisi, aby zajistila, že její snahy v tomto 
směru budou mít smysluplný dopad tam, 
kde jich je nejvíce třeba;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Lampros Fountoulis

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby kladla důraz na 
investice v hospodářsky slabších oblastech, 
které jsou postiženy vysokou 
nezaměstnaností, a na investice do malých 
a středních podniků v těchto oblastech, 
jelikož ty mají k financování velmi 
omezený přístup; vyzývá rovněž Komisi, 
aby zajistila, že její snahy v tomto směru 
budou mít smysluplný dopad tam, kde jich 
je nejvíce třeba;

6. vyzývá Komisi, aby kladla důraz a 
monitorovala investice v hospodářsky 
slabších oblastech, které jsou postiženy 
vysokou nezaměstnaností, a investice do 
malých a středních podniků v těchto 
oblastech, jelikož ty mají k financování 
velmi omezený přístup; vyzývá rovněž 
Komisi, aby zajistila, že její snahy v tomto 
směru budou mít smysluplný dopad tam, 
kde jich je nejvíce třeba;
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Or. en

Pozměňovací návrh 148
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6 a. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
věnovaly zvláštním posíleným 
mechanismům pro provádění investičních 
programů v nejvzdálenějších regionech, 
jejichž odlehlost, zeměpisná roztříštěnost, 
křehké ekonomiky a přírodní omezení 
vedou k velkým nerovnostem v 
dostupnosti pracovních míst, zboží a 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6 a. vyzývá Komisi, aby při vypracovávání 
investičního plánu zohlednila regiony, 
které trpí zásadními a trvalými přírodními 
či demografickými omezeními, především 
co se týče přístupu k širopásmovému 
připojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Sofia Ribeiro
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
společnou iniciativu EU a EIB týkající se 
projektových dluhopisů, která byla 
zahájena jako pilotní projekt v roce 2012 v 
rámci investičního plánu, a aby na základě 
svého přezkumu tuto iniciativu zdokonalila 
a posílila její úlohu při podpoře 
zaměstnanosti; připomíná v této souvislosti 
dluhopisy se sociálním dopadem, které 
jsou součástí SIP;

7. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
společnou iniciativu EU a EIB týkající se 
projektových dluhopisů, která byla 
zahájena jako pilotní projekt v roce 2012 v 
rámci investičního plánu, a aby na základě 
svého přezkumu tuto iniciativu zdokonalila 
a posílila její úlohu při podpoře 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
společnou iniciativu EU a EIB týkající se 
projektových dluhopisů, která byla 
zahájena jako pilotní projekt v roce 2012 v 
rámci investičního plánu, a aby na základě 
svého přezkumu tuto iniciativu zdokonalila 
a posílila její úlohu při podpoře 
zaměstnanosti; připomíná v této souvislosti 
dluhopisy se sociálním dopadem, které 
jsou součástí SIP;

7. vyzývá Komisi, aby důkladně 
přezkoumala společnou iniciativu EU a 
EIB týkající se projektových dluhopisů, 
která byla zahájena jako pilotní projekt v 
roce 2012 v rámci investičního plánu, a 
aby na základě svého přezkumu tuto 
iniciativu zdokonalila a posílila její úlohu 
při podpoře zaměstnanosti; připomíná v 
této souvislosti také podrobný přezkum 
dluhopisů se sociálním dopadem, které 
jsou součástí SIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Anthea McIntyre
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
společnou iniciativu EU a EIB týkající se 
projektových dluhopisů, která byla 
zahájena jako pilotní projekt v roce 2012 v 
rámci investičního plánu, a aby na základě 
svého přezkumu tuto iniciativu zdokonalila 
a posílila její úlohu při podpoře 
zaměstnanosti; připomíná v této souvislosti 
dluhopisy se sociálním dopadem, které 
jsou součástí SIP;

7. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
společnou iniciativu EU a EIB týkající se 
projektových dluhopisů, která byla 
zahájena jako pilotní projekt v roce 2012, a 
aby na základě svého přezkumu tuto 
iniciativu zdokonalila a posílila její úlohu 
při podpoře zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh usnesení
Název 2 – nadpis 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) Odpovědná politika znovu zaměřená na 
investice, tvorbu kvalitních pracovních 
míst a růst
(Tento pozměňovací návrh má být 
podtitulem v rámci nadpisu „Ambiciózní 
hospodářské politiky týkající se růstu, 
tvorby kvalitních pracovních míst a boje 
proti deflaci“ mezi odstavci 7 a 8)

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Krisztina Morvai

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 a. vyzývá Komisi, aby co nejrychleji 
vytvořila právní a politický rámec 
založený na zásadě rovného zacházení za 
účelem zmírnění ohromných rozdílů, 
které v současnosti existují mezi platovým 
ohodnocením (rozdíly ve výši mezd) a 
pracovními podmínkami pracovníků 
zaměstnaných na stejných či v zásadě 
podobných pozicích a stejným podnikem 
(skupinou) v různých členských státech, 
což porušuje ty nejzákladnější hodnoty 
EU, včetně nediskriminace a soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že evropský investiční 
plán je nezbytným doplňkem snah o 
podporu tvorby pracovních míst, ale že 
sám o sobě není dostatečnou náhradou 
chybějících soukromých a národních 
investic; oceňuje skutečnost, že roční 
analýza růstu na rok 2015 i nadále vyzývá 
k většímu úsilí ty země, jimž zbývá ve 
státní pokladně určitý manévrovací 
prostor, v čemž spatřuje možnost pro 
stimulaci evropské poptávky a evropských 
investic;

8. poukazuje na to, že evropský investiční 
plán je nezbytným doplňkem snah o 
podporu tvorby pracovních míst a je sám o 
sobě významným nástrojem na podporu 
soukromých investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Verónica Lope Fontagné
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. poukazuje na to, že evropský investiční 
plán je nezbytným doplňkem snah o 
podporu tvorby pracovních míst, ale že 
sám o sobě není dostatečnou náhradou 
chybějících soukromých a národních 
investic; oceňuje skutečnost, že roční 
analýza růstu na rok 2015 i nadále vyzývá 
k většímu úsilí ty země, jimž zbývá ve 
státní pokladně určitý manévrovací prostor, 
v čemž spatřuje možnost pro stimulaci 
evropské poptávky a evropských investic;

8. poukazuje na to, že evropský investiční 
plán je nezbytným doplňkem snah o 
podporu tvorby pracovních míst, které je 
třeba podpořit soukromými a veřejnými 
zdroji, aby byly úspěšné; oceňuje 
skutečnost, že roční analýza růstu na rok 
2015 i nadále vyzývá k většímu úsilí ty 
země, jimž zbývá ve státní pokladně určitý 
manévrovací prostor, v čemž spatřuje 
možnost pro stimulaci evropské poptávky a 
evropských investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8 a. v tomto ohledu trvá na zavedení 
prostředí příznivého pro rozvoj veřejných 
investic; usiluje zejména o neutralizaci při 
výpočtu dluhu a deficitů veřejných 
investic provedených veřejnými 
provozovateli členských států, zejména s 
ohledem na dopad nových účetních norem 
SEC2010 týkajících se investiční kapacity 
některých veřejných orgánů; žádá proto o 
úpravu rozhodnutí Evropské centrální 
banky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 
dopad na zaměstnanost a růst; poukazuje 
však na to, že výše fiskálních 
multiplikátorů je v současné situaci stále 
příliš vysoká a že tato skutečnost bude mít 
nevyhnutelně negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních 
míst; vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést úniková ustanovení nebo 
možnost plnění těchto cílů odložit, aby se 
předešlo dalšímu ochabování poptávky a 
rušení pracovních míst;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Sven Schulze

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 
dopad na zaměstnanost a růst; poukazuje 
však na to, že výše fiskálních 
multiplikátorů je v současné situaci stále 
příliš vysoká a že tato skutečnost bude mít 
nevyhnutelně negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst; 
vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost 
zavést úniková ustanovení nebo možnost 
plnění těchto cílů odložit, aby se předešlo 
dalšímu ochabování poptávky a rušení 
pracovních míst;

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 
dopad na zaměstnanost a růst; poukazuje 
však na to, že výše fiskálních 
multiplikátorů je v současné situaci stále 
příliš vysoká a že tato skutečnost bude mít 
nevyhnutelně negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst;
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Or. en

Pozměňovací návrh 160
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 
dopad na zaměstnanost a růst; poukazuje 
však na to, že výše fiskálních 
multiplikátorů je v současné situaci stále 
příliš vysoká a že tato skutečnost bude mít 
nevyhnutelně negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst; 
vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost 
zavést úniková ustanovení nebo možnost 
plnění těchto cílů odložit, aby se předešlo 
dalšímu ochabování poptávky a rušení 
pracovních míst;

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 
dopad na zaměstnanost a růst; poukazuje 
však na to, že výše fiskálních 
multiplikátorů je v současné situaci stále 
příliš vysoká a že tato skutečnost bude mít 
nevyhnutelně negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst; 
vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost 
zavést úniková ustanovení nebo možnost 
plnění těchto cílů odložit, aby se předešlo 
dalšímu ochabování poptávky a rušení 
pracovních míst, jelikož některé členské 
státy o to již neúspěšně žádaly, když se 
dostaly do problémů vzhledem ke 
katastrofickému a nezodpovědnému 
řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace, 
další snahy o strukturální reformy a 
zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
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dopad na zaměstnanost a růst; poukazuje 
však na to, že výše fiskálních 
multiplikátorů je v současné situaci stále 
příliš vysoká a že tato skutečnost bude mít 
nevyhnutelně negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst; 
vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost 
zavést úniková ustanovení nebo možnost 
plnění těchto cílů odložit, aby se předešlo 
dalšímu ochabování poptávky a rušení 
pracovních míst;

cyklické deficity, což bude mít pozitivní 
dopad na zaměstnanost a růst; zdůrazňuje, 
že vlády by měly učinit maximum pro 
obnovení konkurenceschopnosti, aby 
vznikl významný pozitivní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst; 

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Sofia Ribeiro, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 
dopad na zaměstnanost a růst; poukazuje 
však na to, že výše fiskálních 
multiplikátorů je v současné situaci stále 
příliš vysoká a že tato skutečnost bude mít 
nevyhnutelně negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst; 
vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost 
zavést úniková ustanovení nebo možnost 
plnění těchto cílů odložit, aby se předešlo 
dalšímu ochabování poptávky a rušení 
pracovních míst;

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a její zaměření více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 
dopad na zaměstnanost a růst; poukazuje 
však na to, že výše fiskálních 
multiplikátorů je v současné situaci stále 
příliš vysoká a že tato skutečnost bude mít 
nevyhnutelně negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 
dopad na zaměstnanost a růst; poukazuje 
však na to, že výše fiskálních 
multiplikátorů je v současné situaci stále 
příliš vysoká a že tato skutečnost bude mít 
nevyhnutelně negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst; 
vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost 
zavést úniková ustanovení nebo možnost 
plnění těchto cílů odložit, aby se předešlo 
dalšímu ochabování poptávky a rušení 
pracovních míst;

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což by mělo mít pozitivní 
dopad na kvalitní zaměstnanost a 
udržitelný růst; poukazuje však na to, že 
výše fiskálních multiplikátorů je v 
současné situaci stále příliš vysoká a že 
tato skutečnost bude mít nevyhnutelně 
negativní dopad na hospodářský růst a 
tvorbu pracovních míst a také na 
udržitelnost sociálních systémů; vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala možnost zavést 
úniková ustanovení nebo možnost plnění 
těchto cílů odložit, aby se předešlo dalšímu 
ochabování poptávky, rušení pracovních 
míst a poškození systémů sociální ochrany 
a sociálních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 
dopad na zaměstnanost a růst; poukazuje 
však na to, že výše fiskálních 
multiplikátorů je v současné situaci stále 
příliš vysoká a že tato skutečnost bude mít 
nevyhnutelně negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních 
míst; vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést úniková ustanovení nebo 

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 
dopad na zaměstnanost a růst; vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala možnost zavést 
úniková ustanovení nebo možnost plnění 
těchto cílů odložit, aby se předešlo dalšímu 
ochabování poptávky a rušení pracovních 
míst;
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možnost plnění těchto cílů odložit, aby se 
předešlo dalšímu ochabování poptávky a 
rušení pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 
dopad na zaměstnanost a růst; poukazuje 
však na to, že výše fiskálních 
multiplikátorů je v současné situaci stále 
příliš vysoká a že tato skutečnost bude mít 
nevyhnutelně negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst; 
vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost 
zavést úniková ustanovení nebo možnost 
plnění těchto cílů odložit, aby se předešlo 
dalšímu ochabování poptávky a rušení 
pracovních míst;

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 
dopad na zaměstnanost a růst; poukazuje 
však na to, že výše fiskálních 
multiplikátorů je v současné situaci stále 
příliš vysoká a že tato skutečnost bude mít 
nevyhnutelně negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst; 
vyzývá Komisi, aby využila maximální 
flexibilitu v rámci Paktu o stabilitě a 
růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 

9. vítá zvolnění tempa fiskální konsolidace 
a zavedení nových klíčových cílů 
zaměřených více na strukturální než 
cyklické deficity, což bude mít pozitivní 
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dopad na zaměstnanost a růst; poukazuje 
však na to, že výše fiskálních 
multiplikátorů je v současné situaci stále 
příliš vysoká a že tato skutečnost bude mít 
nevyhnutelně negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst; 
vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost 
zavést úniková ustanovení nebo možnost 
plnění těchto cílů odložit, aby se předešlo 
dalšímu ochabování poptávky a rušení 
pracovních míst;

dopad na zaměstnanost a růst; poukazuje 
však na to, že výše fiskálních 
multiplikátorů je v současné situaci stále 
příliš vysoká a že tato skutečnost bude mít 
nevyhnutelně negativní dopad na 
hospodářský růst a tvorbu pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Maria João Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí Junckerova plánu a které nejsou 
zohledňovány v rámci národních cílů 
týkajících se rozpočtových schodků, měly 
výrazný dopad z hlediska stimulace 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst;

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí navrhovaného investičního plánu, 
měly výrazný dopad z hlediska stimulace 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí Junckerova plánu a které nejsou 

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí Junckerova plánu, měly výrazný 
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zohledňovány v rámci národních cílů 
týkajících se rozpočtových schodků, měly 
výrazný dopad z hlediska stimulace 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst;

dopad z hlediska stimulace hospodářského 
růstu, tvorby pracovních míst a podpory 
společenského pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Georgi Pirinski

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí Junckerova plánu a které nejsou 
zohledňovány v rámci národních cílů 
týkajících se rozpočtových schodků, měly 
výrazný dopad z hlediska stimulace 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst;

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí Junckerova plánu a které nejsou 
zohledňovány v rámci národních cílů 
týkajících se rozpočtových schodků, měly 
výrazný dopad z hlediska stimulace 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst; domnívá se, že tento rámec by 
především neměl v rámci cílů týkajících se 
rozpočtových schodků zohledňovat 
produktivní investice, jako jsou výdaje na 
vzdělávání, výzkum a vývoj, inovace a 
odborné vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí Junckerova plánu a které nejsou 

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby veškeré investice, které 
jsou součástí Junckerova plánu, měly 
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zohledňovány v rámci národních cílů 
týkajících se rozpočtových schodků, měly 
výrazný dopad z hlediska stimulace 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst;

výrazný dopad z hlediska stimulace 
udržitelného růstu, tvorby pracovních míst 
a podpory společenského pokroku; žádá 
Komisi, aby zajistila, že důležitým 
kritériem při výběru projektů, jež mají být 
financovány z Junckerova plánu, bude 
pozitivní sociální dopad; žádá Komisi, aby 
do expertního výboru nového Evropského 
fondu pro strategické investice, jenž bude 
schvalovat projekty k financování, 
zahrnula odborníky na sociální politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Sergio Gutiérrez Prieto, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí Junckerova plánu a které nejsou 
zohledňovány v rámci národních cílů 
týkajících se rozpočtových schodků, měly 
výrazný dopad z hlediska stimulace 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst;

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí Junckerova plánu a které nejsou 
zohledňovány v rámci národních cílů 
týkajících se rozpočtových schodků, měly 
výrazný dopad z hlediska stimulace 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst; žádá Komisi, aby do expertního 
výboru nového Evropského fondu pro 
strategické investice, jenž bude schvalovat 
projekty k financování, zahrnula 
odborníka na sociální politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí Junckerova plánu a které nejsou 
zohledňovány v rámci národních cílů 
týkajících se rozpočtových schodků, měly 
výrazný dopad z hlediska stimulace 
hospodářského růstu a tvorby kvalitních 
pracovních míst;

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí Junckerova plánu a které nejsou 
zohledňovány v rámci národních cílů 
týkajících se rozpočtových schodků, měly 
výrazný dopad z hlediska stimulace 
hospodářského růstu a tvorby udržitelných 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí Junckerova plánu a které nejsou 
zohledňovány v rámci národních cílů 
týkajících se rozpočtových schodků, měly 
výrazný dopad z hlediska stimulace 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst;

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí Junckerova plánu, měly výrazný 
dopad z hlediska stimulace hospodářského 
růstu a tvorby pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí Junckerova plánu a které nejsou 

10. vyzývá k vytvoření evropského rámce s 
cílem zajistit, aby investice, které jsou 
součástí Junckerova plánu a které nejsou 
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zohledňovány v rámci národních cílů 
týkajících se rozpočtových schodků, měly 
výrazný dopad z hlediska stimulace 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst;

zohledňovány v rámci národních cílů 
týkajících se rozpočtových schodků, měly 
výrazný dopad z hlediska stimulace 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst; vyzývá Evropskou komisi, aby 
investice v rámci Junckerova plánu 
monitorovala a kontrolovala; ekonomický 
a sociální dopad těchto investic v reálných 
hodnotách by měl být podroben auditu a 
výpočtu ve zprávě;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh usnesení
Nadpis 2 – podnadpis 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) Obnovené financování malých a 
středních podniků na podporu 
soukromých investic a tvorby pracovních 
míst
(Tento pozměňovací návrh má být 
podtitulem v rámci nadpisu „Ambiciózní 
hospodářské politiky týkající se růstu, 
kvalitních pracovních míst a boje proti 
deflaci“ mezi odstavci 10 a 11)

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Maria João Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 a. zdůrazňuje význam flexibility, kterou 
lze využít v rámci stávajícího Paktu o 
stabilitě a růstu za účelem zajištění 
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manévrovacího prostoru pro sociální 
investice, především sociální investice do 
osob, kterým poskytnou nezbytné 
kvalifikace a podpůrné podmínky pro 
produktivní a naplňující účast na 
ekonomice a ve společnosti během celého 
života; v tomto ohledu zdůrazňuje 
potenciální roli sociální ekonomiky při 
vytváření udržitelných, inkluzivních a 
kvalitních pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že ačkoli malé a střední 
podniky tvoří základ pro tvorbu pracovních 
míst v EU, potýkají se stále s velkými 
obtížemi při financování své činnosti a 
míra jejich zadlužení je znepokojivě 
vysoká; vítá nová doporučení Komise, 
která se přístupu malých a středních 
podniků k financování týkají a která 
zahrnují nový postoj k platební 
neschopnosti a bankrotu; vyzývá v této 
souvislosti k usilovnější snaze o zlepšení 
programů na restrukturalizaci dluhu;

11. zdůrazňuje, že ačkoli malé a střední 
podniky tvoří základ pro tvorbu pracovních 
míst v EU, platí příliš vysoké daně a 
potýkají se stále s velkými obtížemi při 
financování své činnosti a míra jejich 
zadlužení je znepokojivě vysoká; vítá nová 
doporučení Komise, která se přístupu 
malých a středních podniků k financování 
týkají a která zahrnují nový postoj k 
platební neschopnosti a bankrotu; vyzývá v 
této souvislosti k usilovnější snaze o 
zlepšení programů na restrukturalizaci 
dluhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 11



AM\1047155CS.doc 95/123 PE546.787v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že ačkoli malé a střední 
podniky tvoří základ pro tvorbu pracovních 
míst v EU, potýkají se stále s velkými 
obtížemi při financování své činnosti a 
míra jejich zadlužení je znepokojivě 
vysoká; vítá nová doporučení Komise, 
která se přístupu malých a středních 
podniků k financování týkají a která 
zahrnují nový postoj k platební 
neschopnosti a bankrotu; vyzývá v této 
souvislosti k usilovnější snaze o zlepšení 
programů na restrukturalizaci dluhu;

11. zdůrazňuje, že ačkoli malé a střední 
podniky tvoří základ pro tvorbu pracovních 
míst v EU, potýkají se stále s velkými 
obtížemi při financování své činnosti a 
míra jejich zadlužení je znepokojivě 
vysoká; vítá nová doporučení Komise, 
která se přístupu malých a středních 
podniků k financování týkají a která 
zahrnují nový postoj k platební 
neschopnosti a bankrotu; vyzývá v této 
souvislosti k usilovnější snaze členských 
států o zlepšení programů na 
restrukturalizaci dluhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že ačkoli malé a střední 
podniky tvoří základ pro tvorbu pracovních 
míst v EU, potýkají se stále s velkými 
obtížemi při financování své činnosti a 
míra jejich zadlužení je znepokojivě 
vysoká; vítá nová doporučení Komise, 
která se přístupu malých a středních 
podniků k financování týkají a která 
zahrnují nový postoj k platební 
neschopnosti a bankrotu; vyzývá v této 
souvislosti k usilovnější snaze o zlepšení 
programů na restrukturalizaci dluhu;

11. zdůrazňuje, že ačkoli malé a střední 
podniky tvoří základ pro tvorbu pracovních 
míst v EU, potýkají se stále s velkými 
obtížemi při financování své činnosti, 
především v případě podniků řízených 
ženami, a míra jejich zadlužení je 
znepokojivě vysoká; vítá nová doporučení 
Komise, která se přístupu malých a 
středních podniků k financování týkají a 
která zahrnují nový postoj k platební 
neschopnosti a bankrotu; vyzývá v této 
souvislosti k usilovnější snaze o zlepšení 
programů na restrukturalizaci dluhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 180
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že ačkoli malé a střední 
podniky tvoří základ pro tvorbu pracovních 
míst v EU, potýkají se stále s velkými 
obtížemi při financování své činnosti a 
míra jejich zadlužení je znepokojivě 
vysoká; vítá nová doporučení Komise, 
která se přístupu malých a středních 
podniků k financování týkají a která 
zahrnují nový postoj k platební 
neschopnosti a bankrotu; vyzývá v této 
souvislosti k usilovnější snaze o zlepšení 
programů na restrukturalizaci dluhu;

11. zdůrazňuje, že ačkoli malé a střední 
podniky tvoří základ pro tvorbu pracovních 
míst v EU, potýkají se stále s velkými 
obtížemi při financování své činnosti a 
míra jejich zadlužení je znepokojivě 
vysoká, a to i v důsledku nadměrné 
daňové zátěže; vítá nová doporučení 
Komise, která se přístupu malých a 
středních podniků k financování týkají a 
která zahrnují nový postoj k platební 
neschopnosti a bankrotu; vyzývá v této 
souvislosti k usilovnější snaze o zlepšení 
programů na restrukturalizaci dluhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Javi López

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že ačkoli malé a střední 
podniky tvoří základ pro tvorbu pracovních 
míst v EU, potýkají se stále s velkými 
obtížemi při financování své činnosti a 
míra jejich zadlužení je znepokojivě 
vysoká; vítá nová doporučení Komise, 
která se přístupu malých a středních 
podniků k financování týkají a která 
zahrnují nový postoj k platební 
neschopnosti a bankrotu; vyzývá v této 
souvislosti k usilovnější snaze o zlepšení 
programů na restrukturalizaci dluhu;

11. zdůrazňuje, že ačkoli malé a střední 
podniky tvoří základ pro tvorbu pracovních 
míst v EU, potýkají se stále s velkými 
obtížemi při financování své činnosti a 
míra jejich zadlužení je znepokojivě 
vysoká; vítá nová doporučení Komise, 
která se přístupu malých a středních 
podniků k financování týkají a která 
zahrnují nový postoj k platební 
neschopnosti a bankrotu; vyzývá v této 
souvislosti Komisi k usilovnější snaze o 
podporu uplatňování zásad stanovených v 
doporučení ze dne 12. března 2014 za 
účelem zlepšení programů na 
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restrukturalizaci dluhu a programů druhé 
šance, a to v případě potřeby na 
vnitrostátní úrovni prostřednictvím 
doporučení pro jednotlivé země;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Sven Schulze

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11 a. zdůrazňuje, že je důležité vybudovat 
v Evropě kulturu podnikání tím, že se 
omezí překážky pro samostatně 
výdělečnou činnost a zakládání podniků; 
to lze podpořit inteligentním mixem 
finanční podpory, jako je 
mikrofinancování a sociální podnikání v 
rámci programu EU pro zaměstnanost a 
sociální inovace, či jednotné kontaktní 
místo ve veřejné správě pro registraci 
nových podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11 a. je znepokojen tím, že finanční 
roztříštěnost eurozóny ohrožuje v 
některých případech růst malých a 
středních podniků a jejich udržitelnost; 
vyzývá k obnově úvěrové kapacity 
ekonomiky, která malým a středním 
podnikům umožňuje investovat a vytvářet 
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pracovní místa, a k usnadnění možnosti 
podnikání a přístupu malých a středních 
podniků k programům, jako je COSME či 
Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11 a. žádá členské státy, aby odstranily 
zbytečnou administrativní zátěž 
a byrokracii, které čelí samostatně 
výdělečně činné osoby, mikropodniky 
a malé a střední podniky, a aby usnadnily 
podmínky pro zakládání nových podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá program pro poskytování úvěrů 
malým a středním podnikům, který 
vypracovala Komise společně s EIB s a 
který využívá strukturální fondy za účelem 
zefektivnění investic do těchto společností 
a podpory vytváření pracovních míst; 
vyzývá ECB, aby tento strategický krok 
doplnila a prozkoumala možnosti nákupu 
aktiv malých a středních podniků nebo 
aby se ujala úlohy ručitele u subjektů, 
které těmto podnikům zajistí financování;

12. vítá program pro poskytování úvěrů 
malým a středním podnikům, který 
vypracovala Komise společně s EIB s a 
který využívá strukturální fondy za účelem 
zefektivnění investic do těchto společností 
a podpory vytváření pracovních míst; 
vyzývá ECB, aby prozkoumala inovativní 
možnosti, jak dále podpořit malé a střední 
podniky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 186
Georgi Pirinski

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá program pro poskytování úvěrů 
malým a středním podnikům, který 
vypracovala Komise společně s EIB s a 
který využívá strukturální fondy za účelem 
zefektivnění investic do těchto společností 
a podpory vytváření pracovních míst; 
vyzývá ECB, aby tento strategický krok 
doplnila a prozkoumala možnosti nákupu 
aktiv malých a středních podniků nebo aby 
se ujala úlohy ručitele u subjektů, které 
těmto podnikům zajistí financování;

12. vítá program pro poskytování úvěrů 
malým a středním podnikům, který 
vypracovala Komise společně s EIB s a 
který využívá strukturální fondy za účelem 
zefektivnění investic do těchto společností 
a podpory vytváření pracovních míst; 
vyzývá ECB, aby tento strategický krok 
doplnila a prozkoumala možnosti nákupu 
aktiv malých a středních podniků nebo aby 
se ujala úlohy ručitele u subjektů, které 
těmto podnikům zajistí financování, jelikož 
tyto podniky v řadě členských států vytváří 
až 80 % pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá program pro poskytování úvěrů 
malým a středním podnikům, který 
vypracovala Komise společně s EIB s a 
který využívá strukturální fondy za účelem 
zefektivnění investic do těchto společností 
a podpory vytváření pracovních míst; 
vyzývá ECB, aby tento strategický krok 
doplnila a prozkoumala možnosti nákupu 
aktiv malých a středních podniků nebo aby 
se ujala úlohy ručitele u subjektů, které 

12. vítá program pro poskytování úvěrů 
malým a středním podnikům, který 
vypracovala Komise společně s EIB s a 
který využívá strukturální fondy za účelem 
zefektivnění investic do těchto společností 
a podpory vytváření pracovních míst; 
vyzývá ECB, aby tento strategický krok 
doplnila a prozkoumala možnosti nákupu 
aktiv malých a středních podniků a 
podpory rozvoje malých a středních 
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těmto podnikům zajistí financování; podniků v rámci programů 
kvantitativního uvolňování založených na 
osvědčených postupech některých 
členských států nebo aby se ujala úlohy 
ručitele u subjektů, které těmto podnikům 
zajistí financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá program pro poskytování úvěrů 
malým a středním podnikům, který 
vypracovala Komise společně s EIB s a 
který využívá strukturální fondy za účelem 
zefektivnění investic do těchto společností 
a podpory vytváření pracovních míst; 
vyzývá ECB, aby tento strategický krok 
doplnila a prozkoumala možnosti nákupu 
aktiv malých a středních podniků nebo aby 
se ujala úlohy ručitele u subjektů, které 
těmto podnikům zajistí financování;

12. vítá program pro poskytování úvěrů 
malým a středním podnikům, který 
vypracovala Komise společně s EIB s a 
který využívá strukturální fondy za účelem 
zefektivnění investic do těchto společností 
a podpory vytváření kvalitních pracovních 
míst; vyzývá ECB, aby tento strategický 
krok doplnila a prozkoumala možnosti 
nákupu aktiv malých a středních podniků 
nebo aby se ujala úlohy ručitele u subjektů, 
které těmto podnikům zajistí financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12 a. bere na vědomí rozšířený program 
ECB pro nákup aktiv, který se opět 
zaměřuje na bankovní systém, a proto 
žádá ECB, aby optimalizovala veškerý 
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svůj potenciál za účelem zlepšení reálné 
ekonomiky a poskytnutí úvěrů na podporu 
růstu a řešení nezaměstnanosti v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá opatření avizovaná Komisí, jež 
mají podpořit tvorbu pracovních míst v 
malých a středních podnicích tím, že se 
těmto podnikům zpřístupní jiné možnosti 
financování než bankovní půjčky, a jež 
mají zkvalitnit předpisový rámec v zájmu 
zvýšení dlouhodobých investic do těchto 
podniků; nabádá k okamžitému zavedení 
těchto opatření;

13. vítá opatření avizovaná Komisí, jež 
mají podpořit tvorbu pracovních míst v 
malých a středních podnicích tím, že se 
těmto podnikům zpřístupní jiné možnosti 
financování než bankovní půjčky, a jež 
mají zkvalitnit předpisový rámec v zájmu 
zvýšení dlouhodobých investic do těchto 
podniků; nabádá k okamžitému zavedení 
těchto opatření; vyzývá k podpoře i pro 
malé projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá opatření avizovaná Komisí, jež 
mají podpořit tvorbu pracovních míst v 
malých a středních podnicích tím, že se 
těmto podnikům zpřístupní jiné možnosti 
financování než bankovní půjčky, a jež 
mají zkvalitnit předpisový rámec v zájmu 
zvýšení dlouhodobých investic do těchto 
podniků; nabádá k okamžitému zavedení 

13. vítá opatření avizovaná Komisí, jež 
mají podpořit tvorbu pracovních míst v 
malých a středních podnicích tím, že se 
těmto podnikům zpřístupní jiné možnosti 
financování než bankovní půjčky, a jež 
mají zkvalitnit předpisový a daňový rámec 
v zájmu zvýšení dlouhodobých investic do 
těchto podniků; nabádá k okamžitému 
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těchto opatření; zavedení těchto opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá opatření avizovaná Komisí, jež 
mají podpořit tvorbu pracovních míst v 
malých a středních podnicích tím, že se 
těmto podnikům zpřístupní jiné možnosti 
financování než bankovní půjčky, a jež 
mají zkvalitnit předpisový rámec v zájmu 
zvýšení dlouhodobých investic do těchto 
podniků; nabádá k okamžitému zavedení 
těchto opatření;

13. vítá opatření avizovaná Komisí, jež 
mají podpořit tvorbu pracovních míst v 
malých a středních podnicích tím, že se 
těmto podnikům zpřístupní jiné možnosti 
financování než bankovní půjčky, a jež 
mají zkvalitnit předpisový rámec v zájmu 
zvýšení dlouhodobých investic do těchto 
podniků; nabádá k okamžitému zavedení 
těchto opatření; vyzývá Komisi, aby pro 
financování malých a středních podniků 
zvážila finanční družstva (úvěrová 
družstva) jako alternativní finanční 
nástroje a aby umožnila lepší přístup 
malých a středních podniků k veřejným 
zakázkám a financování na vnitrostátní 
úrovni a na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh usnesení
Nadpis 2 – podnadpis 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) Účinnější využití finančních prostředků
(Tento pozměňovací návrh má být 
podtitulem v rámci nadpisu „Ambiciózní 
hospodářské politiky týkající se růstu, 
kvalitních pracovních míst a boje proti 
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deflaci“ mezi odstavci 13a a 14)

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13 a. podtrhuje význam zprostředkujících 
subjektů spojených s malými a středními 
podniky, jako jsou obchodní komory, jež 
mají multiplikační efekt při provádění 
politik EU týkajících se malých a 
středních podniků, a vyzývá Evropskou 
komisi, aby zahájila partnerský dialog s 
těmito subjekty na téma, jak lépe provádět 
politiky EU týkající se malých a středních 
podniků, aby se podpořila tvorba 
kvalitních pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Elena Gentile

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13 a. zdůrazňuje, že politiky v oblasti 
růstu a tvorby pracovních míst mají různé 
územní dopady, které závisí na konkrétní 
situaci jednotlivých regionů EU, a že 
regionální rozdíly se od začátku krize 
prohlubují; zdůrazňuje, že doporučení pro 
jednotlivé země by měla zohledňovat 
územní rozdíly v rámci členských států, 
aby se podpořil růst a tvorba pracovních 
míst a zároveň zachovala územní 
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soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Sven Schulze

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že opatření politiky 
soudržnosti hrají klíčovou úlohu při 
omezování vnitřních nerovností v oblasti 
konkurenceschopnosti a strukturální 
nerovnováhy; vyzývá Komisi, aby našla 
zvláštní řešení pro ty členské státy, které, 
třebaže se potýkají s velmi vysokou 
nezaměstnaností, jsou povinny vracet 
finanční prostředky EU kvůli problémům 
spojeným se spolufinancováním; vyzývá 
proto Komisi, aby uplatňovala zásadu 
předběžného přidělení prostředků u všech 
prostředků určených pro tyto členské státy 
na období let 2014–2020;

14. domnívá se, že opatření politiky 
soudržnosti hrají klíčovou úlohu při 
omezování vnitřních nerovností v oblasti 
konkurenceschopnosti a strukturální 
nerovnováhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že opatření politiky 
soudržnosti hrají klíčovou úlohu při 
omezování vnitřních nerovností v oblasti 
konkurenceschopnosti a strukturální 
nerovnováhy; vyzývá Komisi, aby našla 
zvláštní řešení pro ty členské státy, které, 
třebaže se potýkají s velmi vysokou 

14. domnívá se, že opatření politiky 
soudržnosti hrají klíčovou úlohu při 
omezování vnitřních nerovností v oblasti 
konkurenceschopnosti a strukturální 
nerovnováhy v regionech, které to nejvíce 
potřebují; vyzývá Komisi, aby zvážila 
vhodná řešení pro ty členské státy, které, 
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nezaměstnaností, jsou povinny vracet 
finanční prostředky EU kvůli problémům 
spojeným se spolufinancováním; vyzývá 
proto Komisi, aby uplatňovala zásadu 
předběžného přidělení prostředků u všech 
prostředků určených pro tyto členské státy 
na období let 2014–2020;

třebaže se potýkají s velmi vysokou 
nezaměstnaností, jsou povinny vracet 
finanční prostředky EU kvůli problémům 
spojeným se spolufinancováním; vyzývá 
proto Komisi, aby zjistila důsledky 
uplatňování zásady předběžného přidělení 
prostředků u příslušných prostředků 
určených pro tyto členské státy na období 
let 2014–2020 a zároveň vždy zajistila 
dodržení zásady rozpočtové odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Sofia Ribeiro, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že opatření politiky 
soudržnosti hrají klíčovou úlohu při 
omezování vnitřních nerovností v oblasti 
konkurenceschopnosti a strukturální 
nerovnováhy; vyzývá Komisi, aby našla 
zvláštní řešení pro ty členské státy, které, 
třebaže se potýkají s velmi vysokou 
nezaměstnaností, jsou povinny vracet 
finanční prostředky EU kvůli problémům 
spojeným se spolufinancováním; vyzývá 
proto Komisi, aby uplatňovala zásadu 
předběžného přidělení prostředků u všech 
prostředků určených pro tyto členské státy 
na období let 2014–2020;

14. domnívá se, že opatření politiky 
soudržnosti hrají klíčovou úlohu při 
omezování vnitřních nerovností v oblasti 
konkurenceschopnosti a strukturální 
nerovnováhy; vyzývá Komisi, aby našla 
zvláštní řešení pro ty členské státy, které, 
třebaže se potýkají s velmi vysokou 
nezaměstnaností, jsou povinny vracet 
finanční prostředky EU kvůli problémům 
spojeným se spolufinancováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že opatření politiky 
soudržnosti hrají klíčovou úlohu při 
omezování vnitřních nerovností v oblasti 
konkurenceschopnosti a strukturální 
nerovnováhy; vyzývá Komisi, aby našla 
zvláštní řešení pro ty členské státy, které, 
třebaže se potýkají s velmi vysokou 
nezaměstnaností, jsou povinny vracet 
finanční prostředky EU kvůli problémům 
spojeným se spolufinancováním; vyzývá 
proto Komisi, aby uplatňovala zásadu 
předběžného přidělení prostředků u všech 
prostředků určených pro tyto členské státy 
na období let 2014–2020;

14. domnívá se, že opatření politiky 
soudržnosti hrají klíčovou úlohu při 
omezování vnitřních nerovností v oblasti 
konkurenceschopnosti a strukturální 
nerovnováhy; vyzývá Komisi, aby našla 
zvláštní řešení pro ty členské státy, které, 
třebaže se potýkají s velmi vysokou 
nezaměstnaností, jsou povinny vracet 
finanční prostředky EU kvůli problémům 
spojeným se spolufinancováním; vyzývá 
Komisi, aby zvážila předběžné 
financování s cílem podpořit plné využití 
prostředků těmito členskými státy v období 
let 2014–2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 a. vyzývá Komisi k přijetí naléhavých 
opatření v boji proti daňovému dumpingu, 
daňovým podvodům a daňovým únikům a 
k přijetí ambiciózní daně z finančních 
transakcí na úrovni Rady, jelikož obě 
opatření by napomohla veřejným 
investicím na podporu růstu a tvorby 
kvalitních pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 a. důrazně podporuje boj proti 
daňovým podvodům a daňovým únikům a 
zdůrazňuje, že peníze daňových 
poplatníků je třeba využívat efektivněji a 
že je třeba učinit další opatření na 
ochranu finanční stability a udržitelnosti 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 a. je pevně přesvědčen, že by finanční 
prostředky EU, zejména prostředky 
poskytované v rámci Iniciativy na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) 
a Evropského sociálního fondu (ESF), 
neměly být používány k dotování 
vnitrostátních přístupů, nýbrž k 
poskytování dodatečné podpory takovým 
způsobem, který bude doplňovat a 
rozšiřovat vnitrostátní programy v 
souladu s rozhodnutím členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 a. vyzývá Komisi, členské státy a 
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regiony, aby zajistily úplné provádění 
fondů EU na období 2007–2013 a úzce 
propojily ESF a ostatní evropské 
strukturální fondy se strategií EU 2020; 
žádá Komisi, aby přísně sledovala 
vyčlenění 20 % prostředků z ESF na boj 
proti chudobě; žádá Komisi, aby v příští 
roční analýze růstu a v doporučeních pro 
jednotlivé země zavedla kapitolu týkající 
se provádění Fondu evropské pomoci 
nejchudším osobám; 

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 a. vyzývá Komisi, aby provedla 
strukturální reformy na trzích s energií za 
účelem vytvoření odolné energetické unie, 
méně závislé na externích zdrojích, a aby 
diverzifikovala zdroje dodávek (například 
alžírský plyn);

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Javi López

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 a. vítá nový rozšířený program ECB 
pro nákup aktiv, který má zahrnovat 
dluhopisy vydané ústředními vládami 
zemí eurozóny, agenturami a evropskými 
orgány, a připomíná skutečnost, že dvojím 
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cílem mandátu ECB v měnové politice, 
jak jej uznávají Smlouvy, není pouhé 
zajišťování cenové stability (článek 2 
statutu ECB), ale rovněž podpora 
udržitelného hospodářského a 
společenského pokroku a úsilí o plnou 
zaměstnanost (článek 3 Smlouvy o EU).

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Reformy pracovního trhu v zájmu 
zvýšení potenciálu růstu, posílení lidského 
kapitálu a podpory produktivity

Reformy v zájmu zvýšení potenciálu růstu, 
posílení lidského kapitálu a podpory 
produktivity

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 
pracovních míst a bezpečný přechod mezi 

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity, 
snížení daňové zátěže a rozvoj lidského 
kapitálu; je přesvědčen, že strukturální 
reformy trhu práce by měly zavést opatření 
vnitřní flexibility, která i v časech 
hospodářských otřesů umožní zachovat 
zaměstnanost, zajistí kvalitu pracovních 
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zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění;

míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 
pracovních míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění;

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 
pracovních míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění; zdůrazňuje, že 
strukturální reformy, jako je 
reindustrializace, jsou mnohem důležitější 
než reformy pracovního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 
pracovních míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění;

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu aktivity, 
produktivity a rozvoj lidského kapitálu, 
včetně osob, které se nacházejí v 
nejzoufalejších situacích a z 
krátkodobého hlediska nemají žádné 
kvalifikace, které by odpovídaly poptávce 
na pracovním trhu; je přesvědčen, že 
strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 
pracovních míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Sofia Ribeiro

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu ve všech 
věkových kategoriích; je přesvědčen, že 
strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
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pracovních míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění;

zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 
pracovních míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 
pracovních míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na 
aktivačních požadavcích a vázané na 
politiky opětovného začlenění;

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; estime que les 
réformes structurelles du marché du travail 
doivent introduire des mesures de 
flexibilité interne destinées à maintenir 
l'emploi en période de troubles 
économiques, à garantir la qualité et la 
sécurité de l'emploi pour tous les types de 
contrat;

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost a zajistí kvalitu a 
jistotu pracovních míst u všech typů 
smluv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 
pracovních míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění;

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst a opatření ECB lze 
úspěšně uskutečnit pouze tehdy, budou-li 
je doprovázet vnitrostátní strukturální 
reformy zaměřené na zvýšení 
konkurenceschopnosti, kvalitní účasti 
pracovní síly, podporu produktivity a 
rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, že 
strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 
pracovních míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 
pracovních míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro udržitelný růst a 
tvorbu kvalitních pracovních míst lze plně 
uskutečnit pouze tehdy, budou-li je 
doprovázet vnitrostátní reformy zaměřené 
na zvýšení kvalitní účasti pracovní síly, 
podporu produktivity, rozvoj lidského 
kapitálu a podporu silných systémů 
sociální ochrany a sociálních služeb; je 
přesvědčen, že strukturální reformy trhu 
práce by měly zavést opatření vnitřní 
flexibility, která i v časech hospodářských 
otřesů umožní zachovat zaměstnanost, 
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v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění;

zajistí kvalitu pracovních míst a bezpečný 
přechod mezi zaměstnáními a poskytnou 
systémy dávek v nezaměstnanosti 
zajišťující odpovídající podporu 
propuštěným pracovníkům a vázané na 
aktivní pracovní trh a politiky opětovného 
začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Inês Cristina Zuber

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by 
měly zavést opatření vnitřní flexibility, 
která i v časech hospodářských otřesů 
umožní zachovat zaměstnanost, zajistí 
kvalitu pracovních míst a bezpečný 
přechod mezi zaměstnáními a poskytnou 
systémy dávek v nezaměstnanosti založené 
na aktivačních požadavcích a vázané na 
politiky opětovného začlenění;

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly a práva, podporu 
produktivity a rozvoj lidského kapitálu; je 
třeba zaručit dostupnost pracovních míst 
zaručujících práva a dobrou sociální 
podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 
pracovních míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění;

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu ve všech 
věkových kategoriích; poukazuje na to, že 
klíčovým prvkem pro zlepšení pracovních 
trhů je rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady o zlepšení spolupráce 
v síti veřejných služeb zaměstnanosti; je 
přesvědčen, že strukturální reformy trhu 
práce by měly zavést opatření vnitřní 
flexibility, která i v časech hospodářských 
otřesů umožní zachovat zaměstnanost, 
zajistí kvalitu pracovních míst a bezpečný 
přechod mezi zaměstnáními a poskytnou 
systémy dávek v nezaměstnanosti založené 
na realistických aktivačních požadavcích a 
vázané na politiky opětovného začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by 
měly zavést opatření vnitřní flexibility, 
která i v časech hospodářských otřesů 
umožní zachovat zaměstnanost, zajistí 

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na podporu 
dynamického pracovního trhu, posílení 
účasti na pracovním trhu, podporu 
produktivity a rozvoj lidského kapitálu;
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kvalitu pracovních míst a bezpečný 
přechod mezi zaměstnáními a poskytnou 
systémy dávek v nezaměstnanosti založené 
na aktivačních požadavcích a vázané na 
politiky opětovného začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 
pracovních míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění;

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu ve všech 
věkových kategoriích; je přesvědčen, že 
strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 
pracovních míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na 
realistických aktivačních požadavcích a 
vázané na politiky opětovného začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Lampros Fountoulis

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření vnitřní flexibility, která i v 
časech hospodářských otřesů umožní 
zachovat zaměstnanost, zajistí kvalitu 
pracovních míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění;

15. upozorňuje na to, že rozhodující 
investiční plány pro růst a tvorbu 
pracovních míst lze plně uskutečnit pouze 
tehdy, budou-li je doprovázet vnitrostátní 
reformy zaměřené na zvýšení kvalitní 
účasti pracovní síly, podporu produktivity 
a rozvoj lidského kapitálu; je přesvědčen, 
že strukturální reformy trhu práce by měly 
zavést opatření, která i v časech 
hospodářských otřesů umožní zachovat 
zaměstnanost, zajistí kvalitu pracovních 
míst a bezpečný přechod mezi 
zaměstnáními a poskytnou systémy dávek 
v nezaměstnanosti založené na aktivačních 
požadavcích a vázané na politiky 
opětovného začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Maria João Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise se ve strukturálních reformách 
přehnaně zaměřuje na snížení ochrany 
pracovních míst, stávajících i nových, a 
připomíná, že podle dostupných údajů 
právě vytrvalé provádění nesprávných 
politik spojujících flexibilitu s nižšími 
příjmy brání oživení; zdůrazňuje, že 
strukturální reformy by měly vznikat z 
širší a holistické perspektivy, měly by se 
přizpůsobit jednotlivým členským státům, 
zaměřit na různé otázky, jako je řízení 
společností, organizací a pracovního trhu, 
vzdělávání, výzkum a inovace, veřejná 
správa, daňové systémy, a jejich cílem by 
měla být podpora růstového potenciálu, 
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udržitelnosti a omezení sociálních 
nerovností; 

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvážily inovativní způsoby podpory 
investic v Evropě; zdůrazňuje nový trend 
společností, které znovu přesouvají svou 
výrobu a služby do Evropy, a příležitosti, 
které to přináší pro tvorbu pracovních 
míst, především pro mladé lidi; domnívá 
se, že ekonomiky EU mají jedinečnou 
příležitost, jak tento trend návratu 
pracovních míst do Evropy urychlit;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením;

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením; žádá, aby se doporučení pro 
jednotlivé země systematicky zabývala 
snížením rozdílu v platech a důchodech 
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mezi muži a ženami;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením;

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
lidé se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Thomas Mann

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly specificky uzpůsobené politiky, 
které podpoří tvorbu pracovních míst pro 
dlouhodobě nezaměstnané, nezaměstnané 
starší lidi, ženy a další prioritní skupiny, 
které jsou krizí zvlášť výrazně zasaženy, 
jako jsou přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 224
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, ženy a 
další prioritní skupiny, které jsou krizí zvlášť 
výrazně zasaženy, jako jsou přistěhovalci a 
lidé se zdravotním postižením;

16. Prie la Commission de faire un 
meilleur usage des Recommandations par 
Pays dans le cadre du Semestre Européen 
afin de concevoir des politiques sur mesure 
pour soutenir la création d'emplois de 
qualité pour les chômeurs de longue durée, 
les chômeurs âgés, les femmes et d'autres 
groupes prioritaires très durement touchés 
par la crise, comme les migrants et les 
personnes handicapées;

16. vyzývá Komisi, aby lépe využila 
doporučení pro jednotlivé země v rámci 
evropského semestru a aby navrhla 
specificky uzpůsobené politiky, které 
podpoří tvorbu pracovních míst pro 
dlouhodobě nezaměstnané, nezaměstnané 
starší lidi, ženy a další prioritní skupiny, 
které jsou krizí zvlášť výrazně zasaženy, 
jako jsou přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 225
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením;

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením, včetně opatření na podporu 
antidiskriminačních politik na pracovišti, 
sladění pracovního a mimopracovního 
života, celoživotního vzdělávání a odborné 
přípravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Anthea McIntyre

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením;

16. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
navrhly specificky uzpůsobené politiky, 
které podpoří tvorbu pracovních míst pro 
dlouhodobě nezaměstnané, nezaměstnané 
starší lidi, ženy, osoby se zdravotním 
postižením a další prioritní skupiny, které 
jsou krizí zvlášť výrazně zasaženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Verónica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením;

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
přistěhovalci, romská komunita a lidé se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením;

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
lidé se zdravotním postižením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 229
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením;

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
od každého členského státu požadovala 
národní plán na podporu pracovních míst 
pro vytváření důstojných a kvalitních 
pracovních míst, jak se na tom členské 
státy dohodly na zasedání Rady na jaře 
2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
pracovních míst pro dlouhodobě 
nezaměstnané, nezaměstnané starší lidi, 
ženy a další prioritní skupiny, které jsou 
krizí zvlášť výrazně zasaženy, jako jsou 
přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením;

16. vyzývá Komisi, aby navrhla specificky 
uzpůsobené politiky, které podpoří tvorbu 
udržitelných pracovních míst pro 
dlouhodobě nezaměstnané, nezaměstnané 
starší lidi, ženy a další prioritní skupiny, 
které jsou krizí zvlášť výrazně zasaženy, 
jako jsou přistěhovalci a lidé se zdravotním 
postižením;

Or. en


