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Pozměňovací návrh  1 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na článek 5 Smlouvy 

o Evropské unii (SEU), 

– s ohledem na články 3 a 5 Smlouvy 

o Evropské unii (SEU), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 3 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na revidovanou 

Evropskou sociální chartu, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 5 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na Úmluvu OSN o 

právech dítěte, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 6 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na cíl udržitelného 

rozvoje č. 3 („zajistit zdravý život a 

zvyšovat jeho kvalitu pro všechny 

v jakémkoli věku“), konkrétně na bod 7 

(„do roku 2030 zajistit všeobecný přístup 

ke službám pro sexuální a reprodukční 

zdraví, jako jsou programy plánovaného 

rodičovství, informace a vzdělávání nebo 

zahrnutí problematiky reprodukčního 

zdraví do národních strategií a 

programů“) a bod 8 („docílit všeobecného 

zabezpečení zdraví, včetně ochrany 

finančních rizik, přístupu ke kvalitní 

základní zdravotní péči a přístupu 

k bezpečným, účinným, kvalitním a 

cenově dostupným základním léčivům a 

očkovacím látkám pro všechny“), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 6 b (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na cíl udržitelného 

rozvoje č. 4 („zajistit rovný přístup k 

inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a 

podporovat celoživotní vzdělávání pro 

všechny“), 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 6 c (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na cíl udržitelného 

rozvoje č. 5 („dosáhnout genderové 

rovnosti a posílit postavení všech žen a 

dívek“), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 6 d (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na cíl udržitelného 

rozvoje č. 8 („podporovat trvalý, 

inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, 

plnou a produktivní zaměstnanost a 

důstojnou práci pro všechny“), konkrétně 

na bod 5 („do roku 2030 dosáhnout plné a 

produktivní zaměstnanosti a zajistit 

důstojnou práci pro všechny ženy a muže, 

včetně mladých lidí a osob se zdravotním 

postižením, a zajistit stejnou odměnu za 

rovnocennou práci“), bod 6 („do roku 

2020 podstatně snížit podíl mladých lidí, 

kteří nepracují ani nestudují“) a bod 8 

(„chránit práva a podporovat bezpečné a 

stabilní pracovní podmínky pro všechny 

pracující, včetně pracujících migrantů – 

zejména žen, a lidí s nebezpečným 

povoláním“), 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 6 e (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na cíl udržitelného 

rozvoje č. 10 („snížit nerovnost uvnitř 

zemí i mezi nimi“), konkrétně na bod 4 

(„přijmout politická opatření, zejména 

v oblasti fiskální, mzdové a v oblasti 

sociální ochrany a postupně dosáhnout 

větší rovnosti“), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 13 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na interinstitucionální 

vyhlášení evropského pilíře sociálních 

práv ze dne 17. listopadu v Göteborgu, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 13 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 – s ohledem na cíle OSN v oblasti 

udržitelného rozvoje, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 13 b (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své doporučení ze 

dne 13. prosince 2017 v návaznosti na 

vyšetřování praní peněz, vyhýbání se 

daňovým povinnostem a daňových úniků, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 13 c (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 

4. července 2013 o dopadu krize na 

přístup zranitelných skupin k péči 

(2013/2044(INI)), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 
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Právní východisko 13 d (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 

8. července 2015 o Iniciativě zelené 

zaměstnanosti: Využít potenciál zeleného 

hospodářství k tvorbě pracovních míst 

(2014/2238(INI)), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 13 e (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 

13. září 2016 o vytvoření podmínek na 

trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi 

pracovním a soukromým životem 

(2016/2017(INI)), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 13 f (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 

11. června 2013 o sociálním bydlení 

v Evropské unii (2012/2293(INI)), 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  16 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 14 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na sdělení Komise ze 

dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 

– Strategie pro inteligentní a udržitelný 

růst podporující začlenění“ 

(COM(2010) 2020) a na usnesení ze dne 

16. června 2010 o strategii EU 2020, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 14 b (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na Komisí navržený 

balíček opatření v oblasti sociálních 

investic ze dne 20. února 2013, včetně 

doporučení 2013/112/EU nazvaného 

„Investice do dětí: východisko z bludného 

kruhu znevýhodnění“, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 23 a (nové) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na sedmé vydání 

výroční zprávy „Vývoj zaměstnanosti a 

sociální situace v Evropě: přehled z roku 

2017“ zaměřené na mezigenerační 

spravedlnost a solidaritu v Evropě, kterou 

zveřejnila Komise, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 26 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 

24. listopadu 2015 o snižování nerovností 

se zvláštním zaměřením na dětskou 

chudobu, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 28 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 

14. června 2017 o potřebě vypracovat 

strategii Evropské unie pro odstranění 

rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a 

předcházení tomuto rozdílu, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  21 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 28 b (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 

14. března 2017 o rovnosti žen a mužů 

v Evropské unii v letech 2014–2015, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 37 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zprávu nadace 

Eurofound „Nerovnost příjmů a modely 

zaměstnanosti v Evropě před velkou recesí 

a po ní“, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 37 b (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na souhrnnou zprávu 

nadace Eurofound „Šestý průzkum 
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pracovních podmínek v Evropě“, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 37 c (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zprávu nadace 

Eurofound „Sociální mobilita v EU“, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 37 d (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zprávu nadace 

Eurofound „Nové formy zaměstnávání“, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 37 e (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na aktuální informace 
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nadace Eurofound uvedené v článku 

nazvaném „Mzdové nerovnosti 

pociťované vyslanými pracovníky: 

problémy spojené se zásadou rovného 

zacházení“, který obsahuje podrobný 

přehled postojů vlád a sociálních partnerů 

v celé Evropě, co se týče zásady rovného 

odměňování za práci rovnocenné hodnoty, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 37 f (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zprávu nadace 

Eurofound „Vývoj pracovního života 

v Evropě: každoroční průzkum 

EurWORK za rok 2016“, konkrétně na 

kapitolu „Mzdové nerovnosti – důkazy, 

diskuse a politiky“, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 37 g (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zprávu nadace 

Eurofound „Změny v oblasti povolání a 

nerovnost v odměňování: Evropský 

monitor pracovních míst 2017“, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  29 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 37 h (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zprávu nadace 

Eurofound „Ženy, muži a pracovní 

podmínky v Evropě“, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 37 i (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na studie nadace 

Eurofound „Zapojení sociálních partnerů 

do evropského semestru“ a „Úloha 

sociálních partnerů v evropském 

semestru“ v období let 2011 až 2014, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že míra 

zaměstnanosti v EU roste a v druhém 

A. vzhledem k tomu, že míra 

zaměstnanosti v EU roste a v druhém 
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čtvrtletí roku 2107 dosáhla 235,4 milionu 

zaměstnaných osob, což představuje míru 

zaměstnanosti 72,3 %, a EU je tedy na 

cestě k dosažení cíle 75% míry 

zaměstnanosti zakotveném ve strategii 

Evropa 2020; 

čtvrtletí roku 2107 dosáhla 235,4 milionu 

zaměstnaných osob, což představuje míru 

zaměstnanosti 72,3 %, a EU je tedy na 

cestě k dosažení cíle 75% míry 

zaměstnanosti zakotveném ve strategii 

Evropa 2020; nicméně vzhledem k tomu, 

že míry zaměstnanosti se od sebe značně 

liší, přičemž sahají od 65 %, což je 

hluboko pod evropským průměrem, jak je 

tomu v případě Řecka, Chorvatska, Itálie 

a Španělska, až po 75 % a více, jak je 

tomu u Nizozemska, Dánska, Spojeného 

království, Německa a Švédska; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že míra 

zaměstnanosti v EU roste a v druhém 

čtvrtletí roku 2107 dosáhla 235,4 milionu 

zaměstnaných osob, což představuje míru 

zaměstnanosti 72,3 %, a EU je tedy na 

cestě k dosažení cíle 75% míry 

zaměstnanosti zakotveném ve strategii 

Evropa 2020; 

A. vzhledem k tomu, že míra 

zaměstnanosti v EU roste a v druhém 

čtvrtletí roku 2107 dosáhla 235,4 milionu 

zaměstnaných osob, což představuje míru 

zaměstnanosti 72,3 %, a EU je tedy na 

cestě k dosažení cíle 75% míry 

zaměstnanosti zakotveném ve strategii 

Evropa 2020; vzhledem k tomu, že 

v mnoha členských státech přetrvávají 

velmi výrazné rozdíly a že ještě potrvá, než 

míry zaměstnanosti překonají krizi a 

zejména než dosáhnou vnitrostátních cílů 

strategie Evropa 2020; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh usnesení 
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Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že míra 

zaměstnanosti v EU roste a v druhém 

čtvrtletí roku 2107 dosáhla 235,4 milionu 

zaměstnaných osob, což představuje míru 

zaměstnanosti 72,3 %, a EU je tedy na 

cestě k dosažení cíle 75% míry 

zaměstnanosti zakotveném ve strategii 

Evropa 2020; 

A. vzhledem k tomu, že míra 

zaměstnanosti v EU roste a v druhém 

čtvrtletí roku 2107 dosáhla 235,4 milionu 

zaměstnaných osob; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  34 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že míra 

zaměstnanosti v EU roste a v druhém 

čtvrtletí roku 2107 dosáhla 235,4 milionu 

zaměstnaných osob, což představuje míru 

zaměstnanosti 72,3 %, a EU je tedy na 

cestě k dosažení cíle 75% míry 

zaměstnanosti zakotveném ve strategii 

Evropa 2020; 

A. vzhledem k tomu, že míra 

zaměstnanosti v EU roste a v druhém 

čtvrtletí roku 2107 dosáhla 235,4 milionu 

zaměstnaných osob, což představuje míru 

zaměstnanosti 72,3 %, pokrok směrem 

k dosažení cíle 75% míry zaměstnanosti 

zakotveném ve strategii Evropa 2020; 

vzhledem k tomu, že 18,9 milionu lidí je 

stále bez práce, investice jsou stále příliš 

nízké, růst mezd je nevýrazný a chudoba 

pracujících má i nadále vzrůstající 

tendenci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že míra 

zaměstnanosti v EU roste a v druhém 

čtvrtletí roku 2107 dosáhla 235,4 milionu 

zaměstnaných osob, což představuje míru 

zaměstnanosti 72,3 %, a EU je tedy na 

cestě k dosažení cíle 75% míry 

zaměstnanosti zakotveném ve strategii 

Evropa 2020; 

A. vzhledem k tomu, že míra 

zaměstnanosti v EU roste a v druhém 

čtvrtletí roku 2107 dosáhla 235,4 milionu 

zaměstnaných osob, což představuje míru 

zaměstnanosti 72,3 %, jejíž kvalita však 

není specifikována, a EU je tedy na cestě 

k dosažení cíle 75% míry zaměstnanosti 

zakotveném ve strategii Evropa 2020, který 

sám o sobě není dostatečný, neboť v 

článku 3 SEU se uvádí, že Unie směřuje 

k plné zaměstnanosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že zaměstnanost 

počítaná z hlediska odpracovaných hodin 

na zaměstnance zůstává v EU o 3 % pod 

úrovní před krizí a v eurozóně o 4 % 

z důvodu nárůstu práce na částečný 

úvazek a snížení počtu hodin 

odpracovaných zaměstnanci na plný 

úvazek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 



 

PE616.558v02-00 18/134 AM\1143784CS.docx 

CS 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že míra 

nezaměstnanosti v EU je na nejnižší úrovni 

za devět let a činí 7,5 %; 

B. vzhledem k tomu, že míra 

nezaměstnanosti v EU je na nejnižší úrovni 

za devět let a činí 7,5 %; nicméně 

vzhledem k tomu, že rozdíly v míře 

nezaměstnanosti jsou stále ještě 

významné, přičemž míra nezaměstnanost 

sahá přibližně od 4 % v Německu po 

téměř 20 % ve Španělsku a 23,6 % 

v Řecku; vzhledem k tomu, že skrytá 

nezaměstnanost se v roce 2016 týkala 20 

% obyvatel (nezaměstnaní, kteří jsou 

ochotní pracovat, ale aktivně nehledají 

zaměstnání); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že míra 

nezaměstnanosti v EU je na nejnižší úrovni 

za devět let a činí 7,5 %; 

B. vzhledem k tomu, že ačkoli je míra 

nezaměstnanosti v EU na nejnižší úrovni 

za devět let a činí 7,5 %, tato obnova je 

v jednotlivých členských státech stále 

velmi nerovnoměrná, a to ve prospěch 

zemí, které nemusely provádět hluboké 

strukturální reformy nebo se řídit 

ozdravnými programy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že míra 

nezaměstnanosti v EU je na nejnižší úrovni 

za devět let a činí 7,5 %; 

B. vzhledem k tomu, že 18,9 milionu 

lidí je stále bez práce, přestože míra 

nezaměstnanosti v EU je na nejnižší úrovni 

za devět let a v eurozóně za osm let a činí 

7,5 %, respektive 8,9 %; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že míra 

nezaměstnanosti v EU je na nejnižší úrovni 

za devět let a činí 7,5 %; 

B. vzhledem k tomu, že ačkoli je míra 

nezaměstnanosti v EU na nejnižší úrovni 

za devět let a činí 7,5 %, podíl dlouhodobé 

nezaměstnanosti zůstává na znepokojivě 

vysoké úrovni více než 45 %; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že podle 

Eurostatu (údaje z roku 2017) v letech 

2013 až 2016 klesl v rámci EU-28 

procentní podíl nedobrovolné 

zaměstnanosti na částečný úvazek 

z celkové míry zaměstnanosti na částečný 

úvazek z 26 % na 24,6 %; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  42 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že růst 

zaměstnanosti byl výraznější mezi staršími 

pracovníky, vysoce kvalifikovanými 

zaměstnanci a muži více než mezi 

mladými lidmi, nekvalifikovanými 

pracovníky a ženami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že míra 

zaměstnanosti žen je stále o 11 

procentních bodů nižší, než tomu je u 

mužů, a jedná se tedy o přetrvávající 

genderový rozdíl; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 Bb. vzhledem k tomu, že podíl práce na 

částečný úvazek vzrostl ve srovnání 

s rokem 2008 o 11 % a podíl zaměstnání 

na plný úvazek klesl za tu samou dobu o 2 

%, zatímco nedobrovolná práce na 

částečný úvazek představuje téměř třetinu 

tohoto typu smluv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bc. vzhledem k tomu, že segmentace 

trhu práce mezi trvalými a atypickými 

pracovními místy je stále znepokojivá a 

procentní podíl smluv na dobu určitou 

v jednotlivých zemích se pohybuje 

v rozmezí 10 až 20 %, přičemž zvláště 

nízké jsou míry přechodu na trvalé 

smlouvy a dočasná zaměstnání 

představují spíše „slepé uličky“ než 

„odrazové můstky“ k přechodu na trvalá 

zaměstnání; vzhledem k tomu, že tento jev 

brání velkému množství pracovníků, aby 

měli prospěch z jistého, relativně dobře 

placeného zaměstnání a dobré vyhlídky, a 

dochází tak k rozdílům v odměňování 

mezi trvalými a dočasnými pracovníky; 

vzhledem k tomu, že segmentace 

pracovního trhu se zhoršuje, jelikož 

mnoho zemí EU přijímá dvouúrovňové 

reformy právních předpisů na ochranu 

zaměstnanosti, a usnadňuje tak využívání 

smluv na dobu určitou; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  46 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že i přes 

pozorované mírné zlepšení zůstává míra 

nezaměstnanosti mladých lidí na 

znepokojivě vysoké úrovni 16,6 % (18,7 % 

v eurozóně); vzhledem k tomu, že v roce 

2016 nebylo stále ještě 6,3 milionu 

mladých lidí ve věku 15–24 let 

zaměstnaných, ani se neúčastnili 

vzdělávání nebo odborné přípravy; 

C. vzhledem k tomu, že i přes 

pozorované mírné zlepšení zůstává míra 

nezaměstnanosti mladých lidí na 

znepokojivě vysoké úrovni 16,6 % (18,7 % 

v eurozóně); vzhledem k tomu, že podle 

návrhu společné zprávy o zaměstnanosti 

jsou mladí lidé častěji zaměstnáváni 

v nestandardních a atypických formách 

zaměstnání, včetně dočasných 

zaměstnání, nedobrovolné práce na 

částečný úvazek a pracovních míst s nižší 

mzdou; vzhledem k tomu, že některé země 

zavedly opatření, jako je snížená 

minimální mzda, aby povzbudily 

zaměstnavatele k náboru mladých lidí, což 

je nepřijatelné zacházení s mladými lidmi, 

řečeno v souladu se zákazem diskriminace 

na základě věku podle článku 19 SFEU a 

směrnice 2000/78 o rovném zacházení 

v zaměstnání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že i přes 

pozorované mírné zlepšení zůstává míra 

nezaměstnanosti mladých lidí na 

znepokojivě vysoké úrovni 16,6 % (18,7 % 

v eurozóně); vzhledem k tomu, že v roce 

2016 nebylo stále ještě 6,3 milionu 

C. vzhledem k tomu, že zůstává míra 

nezaměstnanosti mladých lidí na 

znepokojivě vysoké úrovni 16,6 % (18,7 % 

v eurozóně); vzhledem k tomu, že v roce 

2016 nebylo stále ještě 6,3 milionu 

mladých lidí ve věku 15–24 let 
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mladých lidí ve věku 15–24 let 

zaměstnaných, ani se neúčastnili 

vzdělávání nebo odborné přípravy; 

zaměstnaných, ani se neúčastnili 

vzdělávání nebo odborné přípravy; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  48 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že v roce 2016 

nebylo stále ještě 6,3 milionu mladých lidí 

ve věku 15–24 let zaměstnaných ani se 

neúčastnilo vzdělávání nebo odborné 

přípravy (NEET); vzhledem k tomu, že 

podíl osob předčasně odcházejících ze 

vzdělávání se stále pohybuje kolem 20 % 

v některých členských státech, jako je 

Malta, Španělsko, Rumunsko, a hodnot 

nad cílem EU ve výši 10 % dosahuje 

Portugalsko, Bulharsko, Itálie, 

Maďarsko, Spojené království a Řecko; 

vzhledem k tomu, že předčasné odchody ze 

vzdělávání představují složitý problém na 

individuální, vnitrostátní i evropské 

úrovni; vzhledem k tomu, že mladí lidé, 

kteří odcházejí ze vzdělávání a odborné 

přípravy předčasně, jsou často sociálně a 

ekonomicky znevýhodněni; vzhledem 

k tomu, že předčasné odchody ze 

vzdělávání jsou v zásadě způsobeny 

socioekonomickou situací studentů, jež 

může zahrnovat obtížné rodinné situace, 

nezaměstnanost, nízký příjem domácností 

a nízká úroveň rodičovské výchovy; 

vzhledem k tomu, že snížení množství 

předčasných odchodů ze vzdělávání je 

utvářeno širšími politikami jednotlivých 

zemí v oblasti hospodářství, 

zaměstnanosti, sociálních věcí a 

zdravotnictví a rovněž spoléhá na zlepšení 
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socioekonomické situace – na vyšší 

hospodářský růst, na opatření za účelem 

boje proti chudobě a zlepšení zdravotnictví 

a na účinnou integraci migrantů a 

menšin do společnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že hlavní 

odpovědnost za řešení nezaměstnanosti 

mládeže mají členské státy, co se týče 

vytváření a provádění právních rámců 

trhu práce, vzdělávacích systémů a 

systémů odborné přípravy a aktivních 

politik v oblasti trhu práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že 46,4 % 

nezaměstnaných v EU-28 jsou 

dlouhodobě nezaměstnaní, čili jsou bez 

práce 12 měsíců nebo více (odpovídající 

hodnota pro eurozónu je 49,7 %); 

Or. pt 
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Pozměňovací návrh  51 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cb. vzhledem k tomu, že v sedmi 

členských státech míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti (jako procentní podíl 

celkové míry nezaměstnanosti) přesahuje 

průměr eurozóny (49,7 %) o 4 až 23 %, 

což nasvědčuje potenciálnímu trvalému 

trendu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že rozdíly 

v mírách nezaměstnanosti mezi členskými 

státy jsou sice menší, ale stále se drží nad 

úrovní před krizí; 

D. vzhledem k tomu, že rozdíly 

v mírách nezaměstnanosti mezi členskými 

státy jsou sice menší, ale stále se drží nad 

úrovní před krizí; vzhledem k tomu, že 

míra dlouhodobé nezaměstnanosti je 

v některých členských státech stále vyšší 

než 50 % celkové míry nezaměstnanosti a 

činí 45,6 % v EU a 49,7 % v eurozóně; 

vzhledem k tomu, že míra 

nezaměstnanosti sleduje pouze 

jednotlivce, kteří nemají pracovní místo a 

v posledních čtyřech týdnech aktivně 

hledali práci, a míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti měří pouze podíl 

ekonomicky aktivních obyvatel ve věku od 

15 do 74 let, kteří jsou nezaměstnaní 12 

měsíců nebo déle; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  53 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že růst mezd 

v posledních dvou letech stoupl v EU 

méně než o 1 %, a je tedy i nadále 

nevýrazný, a rozptýlení náhrad 

zaměstnancům, jež je v EU dost široké, 

sahá od 4,6 EUR za odpracovanou hodinu 

v Bulharsku po 43,3 EUR 

v Lucembursku; vzhledem k tomu, že růst 

reálných mezd zaostával za růstem 

průměrné produktivity v 18 z 28 členských 

států a dokonce zaostává za poklesem 

nezaměstnanosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že úsporná 

opatření, vnucení jednotné měny a 

ekonomická omezení stanovená ve 

Smlouvách měla na ekonomiku členských 

států a eurozóny ničivý a destabilizující 

účinek, neboť způsobila zhroucení 

domácí poptávky, zvýšení nezaměstnanosti 

a explozi sociálních nerovností; 

Or. it 

 



 

AM\1143784CS.docx 27/134 PE616.558v02-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  55 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že doprovodná 

opatření týkající se dlouhodobě 

nezaměstnaných jsou zcela zásadní, 

neboť jinak tato situace začne mít vliv na 

jejich sebedůvěru, dobré životní podmínky 

a budoucí vývoj a vystaví je riziku 

chudoby a sociálního vyloučení a ohrozí 

udržitelnost systémů sociálního 

zabezpečení, jakož i evropského 

sociálního modelu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že v některých 

členských státech zůstává míra 

nezaměstnanosti vysoká kvůli 

nedostatečnému růstu a strukturálním 

nedostatkům, které pramení do značné 

míry z neúčinných a v mnoha případech 

rigidních právních rámců trhu práce; je 

v tomto ohledu přesvědčen, že 

nedostatečné reformy trhu práce jsou 

hlavní příčinou vysoké nezaměstnanosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Ulrike Trebesius 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Db. vzhledem k tomu, že jiné členské 

státy čelí strukturálním změnám v oblasti 

trhu práce, jako je nízká účast a také 

dovednosti neodpovídající kvalifikacím; 

vzhledem k tomu, že roste potřeba 

konkrétních opatření pro integraci nebo 

opětovnou integraci neaktivních 

pracovníků, aby splňovali požadavky trhu 

práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Db. vzhledem k tomu, že rozdíl 

v zaměstnanosti žen a mužů v EU je stále 

vyšší než 10 procentních bodů, konkrétně 

v EU činí 11,6 %, přičemž míra 

zaměstnanosti mužů činí 76,9 % a 

v případě žen 65,3 %, a ještě větší rozdíly 

jsou mezi ženami narozenými mimo EU a 

mezi romskými ženami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D c (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Dc. vzhledem k tomu, že genderový 

rozdíl v zaměstnanosti na částečný úvazek 

je ještě větší s tím, že v roce 2016 činil 23 

procentních bodů a ve čtyřech členských 

státech je vyšší než 30 procentních bodů a 

dosahuje 23,5 % ženské nedobrovolné 

zaměstnanosti na částečný úvazek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Dd. vzhledem k tomu, že míra 

zaměstnanosti žen s alespoň jedním 

dítětem ve věku do 6 let je o 9 procentních 

bodů nižší než míra zaměstnanosti 

bezdětných žen a že 19 % potenciálně 

zaměstnatelných žen bylo v roce 2016 

neaktivních, protože se staraly o děti nebo 

o nezpůsobilé dospělé osoby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D e (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 De. vzhledem k tomu, že z důvodu nižší 

míry ekvivalentu zaměstnanosti na plný 

úvazek jsou ženy postiženy výraznou 
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mzdovou diferenciací, která v rámci EU 

v roce 2015 činila průměrně 16,3 %, 

přičemž se pohybovala v rozmezí od 26,9 

% v případě Estonska po 5,5 % v případě 

Itálie a Lucemburska; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem ke stárnutí společnosti 

v Evropské unii, které představuje další 

výzvy pro systémy sociálního zabezpečení 

a zdravotní péče v členských státech; 

E. vzhledem ke stárnutí společnosti 

v Evropské unii, které představuje pro 

členské další povinnosti, aby zajistily 

dobře financované a silné systémy 

sociálního zabezpečení a zdravotní péče; 

vzhledem k tomu, že střední délka života 

při narození v EU-28 v roce 2015 mírně 

poklesla a byla odhadována na 80,6 roku 

(o 0,3 roku méně než v roce 2014), 

přičemž u žen na 83,3 roku (o 0,3 méně 

než v roce 2014) a u mužů na 77,9 roku (o 

0,2 roku méně než v roce 2014); vzhledem 

k tomu, že se jednalo o první pokles 

střední délky života v rámci EU-28 od 

roku 2002, odkdy jsou k dispozici údaje 

pro všechny členské státy EU, a lze jej 

pozorovat ve většině členských států; 

vzhledem k tomu, že podle Eurostatu není 

dosud možné posoudit, zda je snížení 

střední délky života zaznamenané  mezi 

roky 2014 a 2015 pouze dočasné nebo zda 

bude tento trend pokračovat i 

v následujících letech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 
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Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem ke stárnutí společnosti 

v Evropské unii, které představuje další 

výzvy pro systémy sociálního zabezpečení 

a zdravotní péče v členských státech; 

E. vzhledem ke vzrůstajícímu počtu 

starších osob (téměř 20 % evropské 

populace je ve věku nad 65 let a podle 

odhadu bude tento podíl činit do roku 

2050 25 %) a snižujícímu se počtu osob 

v produktivním věku a vzhledem k tomu, 

že omezení veřejných rozpočtů, zejména 

úsporná opatření prováděná v EU, mají 

významný dopad na systémy sociálního 

zabezpečení a zdravotní péče; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem ke stárnutí společnosti 

v Evropské unii, které představuje další 

výzvy pro systémy sociálního zabezpečení 

a zdravotní péče v členských státech; 

E. vzhledem ke stárnutí společnosti 

v Evropské unii a k nepřetržitému poklesu 

porodnosti; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  65 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že odvětví 
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sociální ekonomiky zahrnuje 2 miliony 

podniků (zhruba 10 % z celkového počtu 

v EU), které zaměstnávají více než 14 

milionů lidí (přibližně 6,5 % pracovníků 

v EU); vzhledem k tomu, že toto odvětví 

zastává důležitou úlohu při řešení 

nesčetných problémů, kterým čelí 

současné společnosti, zejména stárnutí 

obyvatel; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  66 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh usnesení 

Recital E a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že demografické 

výzvy zahrnují faktory, jako je vylidňování 

a rozptýlení populace, které ztěžují růst 

regionů, kde k nim dochází, a ohrožují 

hospodářskou, sociální a územní 

soudržnost EU; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  67 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že i přes určitý 

pozorovaný pokrok v oblasti zmírňování 

chudoby a sociálního vyloučení ve 

společnosti nadále existují znevýhodněné 

skupiny a přetrvávají regionální 

nerovnosti; 

G. vzhledem k tomu, že i přes určitý 

pozorovaný pokrok v oblasti zmírňování 

chudoby a sociálního vyloučení je jedna 

čtvrtina Evropanů nadále ohrožena 

chudobou, a Evropa se tak vzdaluje od 

dosažení cíle strategie EU 2020 
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a přetrvávají regionální nerovnosti; 

vzhledem k tomu, že nerovnost v příjmech 

nadále roste; vzhledem k tomu, že vysoká 

úroveň nerovností představuje i nadále 

překážku pro rovné příležitosti z hlediska 

přístupu ke vzdělávání, odborné přípravě 

a sociální ochraně, a tudíž poškozuje 

sociální spravedlnost, sociální soudržnost 

a udržitelný hospodářský rozvoj; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že i přes určitý 

pozorovaný pokrok v oblasti zmírňování 

chudoby a sociálního vyloučení ve 

společnosti nadále existují znevýhodněné 

skupiny a přetrvávají regionální 

nerovnosti; 

G. vzhledem k tomu, že i přes určitý 

pozorovaný pokrok v oblasti zmírňování 

chudoby a sociálního vyloučení ve 

společnosti nadále existují znevýhodněné 

skupiny, přičemž v EU žije 119 milionů 

chudých obyvatel, z nichž více než 25 

milionů jsou děti na území celé Evropy 

(více než jedna čtvrtina dětí), a přetrvávají 

regionální nerovnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že i přes určitý 

pozorovaný pokrok v oblasti zmírňování 

chudoby a sociálního vyloučení ve 

společnosti nadále existují znevýhodněné 

G. vzhledem k tomu, že i přes určitý 

pozorovaný pokrok v oblasti zmírňování 

chudoby a sociálního vyloučení ve 

společnosti nadále existují znevýhodněné 
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skupiny a přetrvávají regionální 

nerovnosti; 

skupiny, jakož i nepřijatelná míra 

nerovnosti a chudoby, a přetrvávají 

regionální nerovnosti v rámci členských 

států a Unie jako celku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že znevýhodněné 

socioekonomické zázemí, studenti 

přistěhovaleckého původu a osoby se 

zvláštními potřebami jsou 

nejvýznamnějšími faktory souvisejícími 

s nízkým dosaženým vzděláním, s ohledem 

na to, že průměrný unijní podíl žáků 

s nedostatečnými výsledky v oblasti vědy 

v rámci dolního socioekonomického 

kvartilu studentů podle Programu pro 

mezinárodní hodnocení žáků (PISA) 

z roku 2015 se pohybuje kolem 34 %, což 

je o 26 procentních bodů více než 

v horním socioekonomickém kvartilu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Krzysztof Hetman 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že počet 

evropských dětí žijících v chudobě je i 

nadále znepokojivě vysoký – v současné 
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době se jedná o více než 25 milionů dětí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že počet 

evropských dětí žijících v chudobě je i 

nadále znepokojivě vysoký – v současné 

době se jedná o více než 25 milionů dětí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Gb. vzhledem k tomu, že vzdělávání je 

klíčovým faktorem integrace mladých lidí 

na trh práce, a to s ohledem na to, že míra 

zaměstnanosti mladých lidí s vyšším 

vzděláním (ve věku 20 až 34 let) v EU činí 

82,8 %, tedy o více než 10 procentních 

bodů vyšší, než je tomu u mladých lidí 

s vyšším středním vzděláním; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Jean Lambert 
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za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Gb. vzhledem k tomu, že fiskální 

politika v členských státech hraje roli při 

stabilizaci makroekonomického prostředí 

a zároveň má stanovené i další cíle, jako 

je fiskální udržitelnost a funkce 

přerozdělování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Gb. vzhledem k tomu, že celkový 

výhled politiky evropského semestru se i 

nadále zabývá fiskální konsolidací a 

deregulací trhů práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že vysoce 

kvalitní vzdělávání a odborná příprava 

musí být přístupné všem, jak uvedla 

Komise v roční analýze růstu; vzhledem 

k tomu, že odborné vzdělávání je postupně 
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víc a víc důvěryhodné jak v očích mladých 

Evropanů, tak v očích podniků, které 

uznávají jejich způsobilost; vzhledem 

k tomu, že odborná příprava získaná 

v neformálním rámci rovněž poskytuje 

Evropanům klíčové nástroje pro trh 

práce; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  77 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že v souladu 

s článkem 168 Smlouvy o fungování 

Evropské unie by měla být vysoká úroveň 

ochrany lidského zdraví zajištěna při 

vymezování a provádění všech politik a 

činností Unie; vzhledem k tomu, že by to 

přispělo k sociálnímu začleňování, 

sociální spravedlnosti a rovnosti; 

vzhledem k tomu, že tento požadavek se 

v současné době musí vyrovnávat 

s vysokými cenami léčiv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že hrubý 

disponibilní příjem domácností na 
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obyvatele se v jednotlivých členských 

státech dosud navrátil  na úroveň, na 

které se pohyboval před krizí, přičemž 

v některých státech je tato úroveň o 20 až 

30 procentních bodů nižší než v roce 

2008; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh usnesení 

Bod -1 (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 -1. zdůrazňuje, že vytváření sociálních 

politik není otázkou volby, ale lidské 

důstojnosti, což je nepostradatelný faktor 

pro zachování soudržnosti a legitimity 

EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že stanovování 

mezd spadá do pravomoci jednotlivých 

členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hb. vzhledem k tomu, že nárůst 

nerovností v příjmech se v některých 

členských státech od nástupu krize 

nezvrátil a v některých případech dokonce 

došlo k jeho zhoršení, a s ohledem na to, 

že v EU jako celku získávalo nejbohatších 

20 % domácností podíl příjmů, který je 

5,1krát vyšší než podíl nejchudších 20 %, 

přičemž poměr v některých 

východoevropských nebo jihoevropských 

zemích je 6,5 nebo vyšší, tedy téměř 

dvakrát vyšší než hodnoty některých 

středoevropských a severských zemí 

s nejlepšími výsledky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hb. vzhledem k tomu, že technologický 

a vědecký pokrok, který tato roční analýza 

růstu vítá, umožňuje objevovat lepší, 

účinnější a finančně dostupnější léčebné 

postupy a léčivé přípravky; vzhledem 

k tomu, že tento pokrok pomáhá zajistit, 

aby lidé, kteří trpí určitými zdravotními 

potížemi, například chronickou bolestí, 

budou moci vstoupit na trh práce nebo 

pokračovat v práci mnohem déle; 

Or. pt 
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Pozměňovací návrh  83 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hb. vzhledem k tomu, že provozování a 

správa systémů sociálního zabezpečení je 

v pravomoci členských států, které Unie 

koordinuje, ale neharmonizuje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hc. vzhledem k tomu, že podle 

publikace Komise „Vývoj zaměstnanosti a 

sociální situace v Evropě: přehled za rok 

2017“ bylo v roce 2015 118,8 milionu lidí 

ohroženo chudobou nebo sociálním 

vyloučením, což je o 1,7 milionu více než 

v roce 2008 a daleko od dosažení cíle 

strategie Evropa 2020, kterým je snížit 

míru ohrožení chudobou nebo sociálním 

vyloučením o 20 milionů, přičemž mezi 

členskými státy jsou velké rozdíly – sahají 

od 5 % a méně v České republice a 

Německu po přibližně 20 % v Řecku a 

Španělsku; vzhledem k tomu, že míra 

ohrožení chudobou nebo sociálním 

vyloučením činila v roce 2017 u dětí (0–17 

let) 26,4 %, což je více než 24,2 % 

v případě dospělých (16–64 let) a o téměř 

10 procentních bodů více než v případě 

starších lidí (65+), u nichž dosahovala 

výše 18,3 %; vzhledem k tomu, že počet 

dětí žijících v chudobě je v Evropě stále 
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znepokojivě vysoký, přičemž v současné 

době čítá více než 25 milionů, a vzhledem 

k tomu, že dopad chudoby na děti může 

trvat celý život a zachovává mezigenerační 

přenos znevýhodnění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hc. vzhledem k tomu, že stárnutí 

populace a zvýšení počtu starších lidí má 

a bude mít rostoucí účinek na 

zdravotnické služby a systémy dlouhodobé 

péče, jakož i na potřebu poskytování 

formální a neformální péče; vzhledem 

k tomu, že neformální pečovatelé 

představují podstatný přínos pro 

společnost; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  86 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hc. vzhledem k tomu, že schopnost 

ekonomiky EU stimulovat dlouhodobý 

růst je nižší než u našich hlavních 

konkurentů; vzhledem k tomu, že Komise 

odhaduje potenciální růst v EU kolem 1,4 

% oproti 2 % v USA; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  87 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hd. vzhledem k tomu, že nehlášená 

práce zbavuje pracovníky jejich práv, 

podporuje sociální dumping, čímž 

způsobuje závažné rozpočtové důsledky, a 

nepříznivě ovlivňuje zaměstnanost, 

produktivitu, kvalitu práce a rozvoj 

dovedností, a také účinnost a účelnost 

systému nároků na důchod; vzhledem 

k tomu, že k proměně nehlášené práce 

v hlášenou je třeba nepřetržitého úsilí; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  88 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hd. vzhledem k tomu, že V EU jako 

celku přetrvává rostoucí chudoba 

pracujících, přičemž nejvyšších hodnot 

dosahuje ve Španělsku (13,1 %), Řecku 

(14 %) a Rumunsku (18,6 %), a dokazuje 

tak, že samotné zaměstnání nemusí stačit 

k tomu, aby lidi vymanilo z chudoby, a je 

odrazem jiných modelů trhu práce, včetně 

pracovních míst na částečný úvazek nebo 

zaměstnání na dobu určitou, úrovně mezd 

a intenzity práce v domácnostech a 

špatných pracovní podmínky; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  89 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H e (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 He. vzhledem k tomu, že nejvzdálenější 

regiony se musí potýkat s obrovskými 

potížemi, které souvisejí s jejich 

specifickými rysy a omezují jejich 

potenciál pro růst; vzhledem k tomu, že 

míra nezaměstnanosti těchto regionů se 

pohybuje mezi 11,2 a 27,1 % a míra 

dlouhodobé nezaměstnanosti mezi 54,5 a 

80,9 %; vzhledem k tomu, že v těchto 

regionech činí nezaměstnanost mladých 

lidí více než 40 %; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  90 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H e (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 He. vzhledem k tomu, že podle 

výzkumu nadace Eurofound se zapojení 

sociálních partnerů do tvorby národních 

programů reforem zlepšuje ve většině 

členských států, ačkoli v oblasti kvality a 

účinnosti zapojení vnitrostátních 

sociálních partnerů do procesu 

evropského semestru se i nadále vyskytují 

významné rozdíly a výsledky; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  91 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H f (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hf. vzhledem k tomu, že připravovaná 

studie nadace Eurofound o zapojení 

sociálních partnerů do evropského 

semestru mluví o procesu konsolidace a 

rostoucí informovanosti podle hlavního 

směru politik zaměstnanosti č. 7; nicméně 

sociální partneři zdůrazňují, že je potřeba 

zajistit řádné zapojení prostřednictvím 

podpory účelné a včasné konzultace, 

výměny příspěvků a zpětné vazby, jakož i 

prostřednictvím zviditelnění jejich 

stanovisek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh usnesení 

Bod -1 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 -1a. zdůrazňuje, že aby bylo dosaženo 

„sociální Evropy“, je nezbytné společně 

přijmout rozhodnutí o hospodářských a 

sociálních otázkách doplňkovým 

způsobem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá roční analýzu růstu na rok 

2018 coby důležitou součást evropského 

investičního procesu, který se opírá o 

investiční strategii, strukturální reformy 

a zodpovědné veřejné finance; vyzývá 

členské státy, aby priority identifikované 

v průzkumu zohlednily ve svých 

vnitrostátních politikách a strategiích na 

podporu růstu, zaměstnanosti a sociální 

ochrany; 

1. konstatuje, že roční analýza růstu 

na rok 2018, coby důležitá součást 

evropského investičního procesu, se opět 

opírá o investiční strategii, strukturální 

reformy a vyvážené rozpočtové politiky a 

neutrální orientaci fiskální politiky; 

zdůrazňuje, že sociálně zodpovědné 

veřejné finance zajišťují kvalitní veřejné 

služby a lepší příležitosti pro občany, kteří 

bojují s nerovnostmi příjmů, a podporují 

udržitelný růst, vytváření důstojných 

pracovních míst a sociální ochranu; 

zdůrazňuje, že hlavními prioritami 

evropského semestru z hlediska 

koordinace zaměstnanosti a sociálních 

politik musí být snížení nerovností a 

chudoby, zvýšení mezd a kvality 

pracovních míst, včetně posílení odborů a 

systémů kolektivního vyjednávání, a 

zlepšení sociální ochrany a dostupnosti a 

kvality veřejných služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá roční analýzu růstu na rok 

2018 coby důležitou součást evropského 

investičního procesu, který se opírá o 

investiční strategii, strukturální reformy 

a zodpovědné veřejné finance; vyzývá 

členské státy, aby priority identifikované 

v průzkumu zohlednily ve svých 

vnitrostátních politikách a strategiích na 

podporu růstu, zaměstnanosti a sociální 

1. vítá začlenění evropského pilíře 

sociálních práv do roční analýzy růstu na 

rok 2018 coby důležité součásti 

evropského investičního procesu, která se 

opírá o investiční strategii a má za cíl 

zvýšit počet důstojných pracovních míst a 

sociální spravedlnost prostřednictvím 
strukturálních reforem a zodpovědných 

veřejných financí; vyzývá členské státy, 
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ochrany; aby se řídily podle priorit identifikovaných 

ve společné zprávě o zaměstnanosti, která 

je připojená k průzkumu, jakož i 

podle evropského pilíře sociálních práv, 

v rámci svých vnitrostátních politik 

a strategií na podporu růstu, zaměstnanosti 

a sociální ochrany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  95 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá roční analýzu růstu na rok 2018 

coby důležitou součást evropského 

investičního procesu, který se opírá o 
investiční strategii, strukturální reformy 

a zodpovědné veřejné finance; vyzývá 

členské státy, aby priority identifikované 

v průzkumu zohlednily ve svých 

vnitrostátních politikách a strategiích na 

podporu růstu, zaměstnanosti a sociální 

ochrany; 

1. považuje roční analýzu růstu na rok 

2018 za důležitou součást obecných politik 

týkajících se pracovních míst, růstu a 

investic; domnívá se, že investiční 

strategie, strukturální reformy 

a zodpovědné veřejné finance musí být 

doprovázeny prováděním politik a 

opatření splňujících zásady a cíle 

evropského pilíře sociálních práv; vyzývá 

členské státy, aby priority identifikované 

v průzkumu zohlednily ve svých 

vnitrostátních politikách a strategiích na 

podporu růstu, zaměstnanosti, sociální 

soudržnosti a sociální ochrany a 

začleňování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá roční analýzu růstu na rok 

2018 coby důležitou součást evropského 

investičního procesu, který se opírá o 

investiční strategii, strukturální reformy 

a zodpovědné veřejné finance; vyzývá 

členské státy, aby priority identifikované 

v průzkumu zohlednily ve svých 

vnitrostátních politikách a strategiích na 

podporu růstu, zaměstnanosti a sociální 

ochrany; 

1. vítá začlenění evropského pilíře 

sociálních práv do roční analýzy růstu na 

rok 2018 coby důležité součásti 

evropského investičního procesu, který se 

opírá o investiční strategii, strukturální 

reformy a zodpovědné veřejné finance; 

vyzývá členské státy, aby priority 

identifikované v průzkumu zohlednily ve 

svých vnitrostátních politikách a strategiích 

na podporu udržitelného hospodářského 

rozvoje, kvality zaměstnanosti a vysoké 

úrovně sociální ochrany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá roční analýzu růstu na rok 2018 

coby důležitou součást evropského 

investičního procesu, který se opírá o 

investiční strategii, strukturální reformy 

a zodpovědné veřejné finance; vyzývá 

členské státy, aby priority identifikované 

v průzkumu zohlednily ve svých 

vnitrostátních politikách a strategiích na 

podporu růstu, zaměstnanosti a sociální 

ochrany; 

1. bere na vědomí roční analýzu růstu 

na rok 2018; zdůrazňuje, že dlouhá 

hospodářská a finanční krize, kterou 

Evropa prošla, odhalila strukturální 

omezení rámce řízení EU a neúčinnost 

evropského semestru, který 

prostřednictvím doporučení pro jednotlivé 

země podporuje asymetrický a arbitrární 

přístup k pravidlům pro správu 

ekonomických záležitostí; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  98 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. připomíná, že nerovnosti ohrožují 

budoucnost evropského projektu, narušují 

jeho legitimitu a mohou poškodit důvěru 

v EU coby hnací sílu sociálního pokroku 

a že snížení nerovností musí být jednou 

z hlavních priorit na evropské úrovni, jak 

nedávno uvedl Parlament; proto 

připomíná, že Komise by měla v rámci 

evropského semestru zlepšit proces 

koordinace politik za účelem lepšího 

sledování, prevence a nápravy negativních 

trendů, které by mohly způsobit nárůst 

nerovností a oslabit sociální pokrok nebo 

negativně ovlivnit sociální spravedlnost, a 

měla by tak v případě potřeby činit 

prostřednictvím nezbytných preventivních 

a nápravných opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  99 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. uvádí, že sedm let po zahájení 

cyklu evropského semestru týkajícího se 

koordinace hospodářských politik nebyly 

vyřešeny některé významné evropské 

nevyváženosti v oblasti zaměstnanosti a 

v sociální oblasti, jako je segmentace trhu 

práce, mzdový rozptyl nebo dětská 

chudoba, ale naopak došlo k jejich 

zhoršení, což dokládá, že veřejné politiky 

na vnitrostátní úrovni jsou pro vytváření 

spravedlivějšího evropského trhu práce 

nedostatečné a že pro doplnění úsilí na 

vnitrostátní úrovni jsou potřebné silnější a 

širší politiky na evropské úrovni; 
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konstatuje, že byly podniknuty pozitivní 

kroky k obnovení rovnováhy 

hospodářských a sociálních priorit 

v evropském semestru, avšak nezbytná je 

fiskální flexibilita, která má podpořit 

sociální investice do sociálních práv, 

stejně jako účinné prosazování všech 

zásad zakotvených v evropském pilíři 

sociálních práv ve všech fázích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  100 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje potřebu strukturálních 

reforem zaměřených na zlepšení 

pracovního trhu a sociálních politik s cílem 

pomoci pracovní síle získat potřebné 

dovednosti a podpořit rovné příležitosti na 

trhu práce, spravedlivé pracovní podmínky, 

zvyšování produktivity práce na podporu 

růstu mezd a udržitelných a přiměřených 

systémů sociální ochrany; 

2. zdůrazňuje potřebu sociálně a 

ekonomicky vyvážených strukturálních 

reforem zaměřených na zlepšení 

inkluzivního pracovního trhu a sociálních 

politik s cílem posílit investice a vytvořit 

kvalitní pracovní místa, pomoci pracovní 

síle získat potřebné dovednosti a podpořit 

rovné příležitosti na trhu práce, spravedlivé 

pracovní podmínky, zvyšování 

produktivity práce na podporu růstu mezd 

a udržitelných a přiměřených systémů 

sociální ochrany; připomíná, že 

strukturální reformy by měly zohledňovat 

distribuční účinky na různé typy lidí; 

požaduje opatření, která zamezí „závodu 

ke dnu“, pokud jde o daně a sociální 

standardy, který vede k nárůstu 

nerovností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  101 
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Yana Toom, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, Enrique Calvet Chambon, 

António Marinho e Pinto 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje potřebu strukturálních 

reforem zaměřených na zlepšení 

pracovního trhu a sociálních politik s cílem 

pomoci pracovní síle získat potřebné 

dovednosti a podpořit rovné příležitosti na 

trhu práce, spravedlivé pracovní podmínky, 

zvyšování produktivity práce na podporu 

růstu mezd a udržitelných a přiměřených 

systémů sociální ochrany; 

2. zdůrazňuje potřebu strukturálních 

reforem zaměřených na zlepšení 

pracovního trhu a sociálních politik s cílem 

pomoci pracovní síle získat potřebné 

dovednosti a podpořit rovné příležitosti na 

trhu práce, spravedlivé pracovní podmínky, 

zvyšování produktivity práce na podporu 

růstu mezd a udržitelných a přiměřených 

systémů sociální ochrany; zdůrazňuje, že 

je třeba posílit příznivé obchodní prostředí 

za účelem vytvoření více pracovních míst 

a zároveň dosáhnout rovnováhy 

v sociálním a ekonomickém rozměru; 

vyzývá členské státy, aby postupně 

přesunuly daňové zatížení z oblasti práce 

k jiným zdrojům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  102 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje potřebu strukturálních 

reforem zaměřených na zlepšení 

pracovního trhu a sociálních politik 

s cílem pomoci pracovní síle získat 

potřebné dovednosti a podpořit rovné 

příležitosti na trhu práce, spravedlivé 

pracovní podmínky, zvyšování 

produktivity práce na podporu růstu mezd 

a udržitelných a přiměřených systémů 
sociální ochrany; 

2. zdůrazňuje potřebu sociálně 

odpovědných reforem založených na 

solidaritě, integraci, sociální spravedlnosti 

a spravedlivém rozdělování bohatství, čili 

na modelu, který zaručuje rovnost a 

sociální ochranu, chrání zranitelné 

skupiny a zlepšuje životní standardy všech 

občanů; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  103 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje potřebu strukturálních 

reforem zaměřených na zlepšení 

pracovního trhu a sociálních politik 

s cílem pomoci pracovní síle získat 

potřebné dovednosti a podpořit rovné 

příležitosti na trhu práce, spravedlivé 

pracovní podmínky, zvyšování 

produktivity práce na podporu růstu mezd 

a udržitelných a přiměřených systémů 

sociální ochrany; 

2. zdůrazňuje, že je nutné 

přeorientovat pracovní trh a sociální 

politiky směrem k potřebám pracovníků a 

lidí ve znevýhodněné situaci s cílem 

pomoci pracovní síle získat potřebné 

dovednosti a podpořit rovné příležitosti na 

trhu práce, spravedlivé pracovní podmínky, 

zvyšování produktivity práce na podporu 

růstu mezd a udržitelných a přiměřených 

systémů sociální ochrany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  104 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje potřebu strukturálních 

reforem zaměřených na zlepšení 

pracovního trhu a sociálních politik s cílem 

pomoci pracovní síle získat potřebné 

dovednosti a podpořit rovné příležitosti na 

trhu práce, spravedlivé pracovní 

podmínky, zvyšování produktivity práce 

na podporu růstu mezd a udržitelných 

a přiměřených systémů sociální ochrany; 

2. zdůrazňuje negativní dopad 

strukturálních reforem pracovního trhu 

a sociálních politik, které provedla EU; má 

za to, že členské státy musí zůstat jedinými 

aktéry a hlavními tvůrci rozhodnutí, 

pokud jde o sociální věci a zaměstnanost, 

aby občanům zaručily kontinuitu 

veřejných služeb nezbytných k tomu, aby 

bylo možno čelit katastrofálním 

následkům migračních a úsporných 

politik, které EU zavedla; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  105 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje potřebu strukturálních 

reforem zaměřených na zlepšení 

pracovního trhu a sociálních politik s cílem 

pomoci pracovní síle získat potřebné 

dovednosti a podpořit rovné příležitosti na 

trhu práce, spravedlivé pracovní 

podmínky, zvyšování produktivity práce 

na podporu růstu mezd a udržitelných 

a přiměřených systémů sociální ochrany; 

2. zdůrazňuje potřebu strukturálních 

reforem zaměřených na zlepšení 

pracovního trhu a sociálních politik 

směrem k sociálnímu ratingu AAA tím, že 

bude poskytnuta pomoc pracovní síle 

získat potřebné dovednosti a podpoří se 

rovné příležitosti a přístup na trh práce, 

spravedlivé pracovní podmínky 

a udržitelné a přiměřené systémy sociální 

ochrany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  106 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. uznává, že navzdory zlepšení 

hospodářské situace i situace v oblasti 

práce, k němuž v posledních letech 

dochází v celé EU, je počet osob, které trpí 

chudobou nebo sociálním vyloučením, 

nadále příliš vysoký; žádá Komisi a 

členské státy, aby nadále usilovaly o 

zlepšení podmínek těchto osob, jakož i o 

větší uznání práce a znalostí nevládních 

organizací, organizací věnujících se boji 

proti chudobě i samotných osob, které trpí 

chudobou, a podpořily jejich zapojení do 

výměny osvědčených postupů; 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  107 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. naléhavě žádá Komisi, aby 

vyvinula úsilí za účelem pomoci lidem, 

kteří trpí určitými zdravotními potížemi, 

například chronickou bolestí, aby mohli 

vstoupit na trh práce nebo na něm setrvat; 

domnívá se, že trh práce musí být na tyto 

situace zaměřen a musí být pružnější a 

méně diskriminační, aby zaručil, že 

dotyční lidé mohou rovněž přispívat 

k hospodářskému rozvoji EU, a uvolnil 

tak nápor na systémy sociálního 

zabezpečení; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  108 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vybízí k posílení sociálních investic 

s ohledem na jejich hospodářský a 

společenský přínos; připomíná, že 

ekonomiky s vysokou mírou sociálních 

investic jsou odolnější vůči šokům a že 

náležitě financované systémy sociální 

ochrany mohou fungovat jako 

automatické stabilizátory; 

Or. en 

 



 

PE616.558v02-00 54/134 AM\1143784CS.docx 

CS 

Pozměňovací návrh  109 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. je přesvědčen, že reformy systémů 

sociální ochrany v jednotlivých členských 

státech musí směřovat k usnadnění účasti 

na trhu práce pro ty, kteří mohou 

pracovat, a to tak, že zajistí, aby se jim 

práce vyplatila; v tomto ohledu 

zdůrazňuje, že podpora příjmů by měla být 

určena těm, kteří ji potřebují nejvíce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  110 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

vytvořily prostor pro veřejné sociální 

investice na vnitrostátní úrovni 

v souvislosti s Paktem o stabilitě a růstu a 

aby jej podporovaly, a vyzývá Komisi, aby 

vypracovala důkladnější posouzení toho, 

které druhy výdajů mohou být s určitostí 

považovány za sociální investice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  111 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. vyjadřuje své znepokojení nad 

malým zapojením na trhu práce, které je 

stále patrné u etnických menšin, zejména 

u romské komunity; v této souvislosti žádá 

členské státy o správné provádění 

směrnice 2000/78/ES; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  112 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2c. vítá, že Komise podporuje investice 

na podporu udržitelnosti životního 

prostředí a uznání jejich potenciálu v celé 

ekonomice; sdílí názor, že podpora 

přechodu na oběhové a zelené 

hospodářství má vysoký potenciál pro 

čistou tvorbu pracovních míst; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  113 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že evropský semestr musí být nástroj 

určený pro tvorbu jeho 20 klíčových zásad 

týkajících se rovných příležitostí a přístupu 
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a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit jako referenční bod pro provádění 

cyklu koordinace politik evropského 

semestru; 

na trh práce, spravedlivých pracovních 

podmínek a sociální ochrany 

a začleňování; zdůrazňuje proto, že toto 

vyhlášení je třeba vnímat jako první krok 

a že je třeba během roku 2018 i poté 

zavádět konkrétní legislativní, finanční a 

investiční opatření, která lidem poskytnou 

právní ochranu v oblasti práce a 

sociálních práv a zlepší sociální 

spravedlnost v Evropě, přičemž tato 

opatření musí kontrolovat evropský 

semestr, aby Evropa dosáhla skutečného 

sociálního ratingu AAA, jak prohlásil 

předseda Juncker; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  114 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit jako referenční bod pro provádění 

cyklu koordinace politik evropského 

semestru; 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit jako referenční bod pro provádění 

cyklu koordinace politik evropského 

semestru; zdůrazňuje, že evropský pilíř 

sociálních práv je prvním krokem ke 

konsolidaci obecného přístupu k ochraně 

a rozvoji sociálních práv v celé EU, což by 

se mělo odrazit na opatřeních přijatých 

členskými státy; znovu vyzývá Komisi, aby 

i dále doplňovala tento pilíř o další 

opatření určená k prohloubení 

hospodářské a měnové unie; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  115 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh 

práce, spravedlivých pracovních 

podmínek a sociální ochrany 

a začleňování by mělo sloužit jako 

referenční bod pro provádění cyklu 

koordinace politik evropského semestru; 

3. bere na vědomí Interinstitucionální 

vyhlášení evropského pilíře sociálních 

práv; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  116 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit jako referenční bod pro provádění 

cyklu koordinace politik evropského 

semestru; 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit jako referenční bod pro provádění 

cyklu koordinace politik evropského 

semestru; vyzývá Komisi, aby předložila 

příslušná doporučení a spolupracovala 

s členskými státy za účelem provedení 

příslušných opatření a aby vyčlenila 

přiměřené zdroje a finance na realizaci 

pilíře a dosažení konkrétních výsledků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  117 

Ádám Kósa 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit jako referenční bod pro provádění 

cyklu koordinace politik evropského 

semestru; 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit jako referenční bod a doporučení 

pro provádění cyklu koordinace politik 

evropského semestru za účelem tvorby 

hospodářského růstu a předvídatelné, 

udržitelné finanční situace, která je 

podřízena cílům hospodářské politiky a 

politiky zaměstnanosti, a tím slouží 

hlavním, prioritním cílům strategie EU 

2020; 

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  118 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit jako referenční bod pro provádění 

cyklu koordinace politik evropského 

semestru; 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit jako referenční bod pro provádění 

cyklu koordinace politik evropského 

semestru; zdůrazňuje, že koordinační 

proces evropského semestru je základním 
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prostředkem konsolidace evropského 

sociálního modelu, z něhož pochází 

sociální pilíř; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  119 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit jako referenční bod pro provádění 

cyklu koordinace politik evropského 

semestru; 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit jako referenční bod pro provádění 

cyklu koordinace politik evropského 

semestru; zdůrazňuje, že tyto zásady nesmí 

být použity jako prostředek pro další 

iniciativy na úrovni EU, které jasně 

spadají do pravomoci členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  120 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit jako referenční bod pro provádění 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit nejen jako referenční bod pro 
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cyklu koordinace politik evropského 

semestru; 

provádění cyklu koordinace politik 

evropského semestru, ale také by měly být 

právně vymahatelné přijímáním 

příslušných právních předpisů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  121 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá Interinstitucionální vyhlášení 

evropského pilíře sociálních práv a má za 

to, že jeho 20 klíčových zásad týkajících se 

rovných příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit jako referenční bod pro provádění 

cyklu koordinace politik evropského 

semestru; 

3. v tomto ohledu vítá 

Interinstitucionální vyhlášení evropského 

pilíře sociálních práv a má za to, že jeho 

20 klíčových zásad týkajících se rovných 

příležitostí a přístupu na trh práce, 

spravedlivých pracovních podmínek 

a sociální ochrany a začleňování by mělo 

sloužit jako rámec pro provádění cyklu 

koordinace politik evropského semestru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. uznává snahu posílit sociální 

rozměr evropského semestru; vyzývá 

k dalším krokům k dosažení vyvážených 

sociálních a ekonomických priorit a ke 

zlepšení kvality sledování a vytváření 

doporučení v sociální oblasti; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. vyzývá Komisi, aby v rámci 

přezkumu víceletého finančního rámce na 

období let 2014–2020 výrazně navýšila 

Evropský sociální fond s konkrétním 

zaměřením na podporu realizace 

evropského pilíře sociálních práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  124 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. vyzývá Komisi, aby předložila 

konkrétní legislativní plány na období let 

2018–2019 zaměřené na zlepšení 

životních a pracovních podmínek 

v souvislosti s vyhlášením evropského 

pilíře sociálních práv, a obzvláště 

podporuje připojení vyhlášení sociálního 

protokolu ke Smlouvám, aby se zajistilo, 

že základní sociální práva budou mít 

přednost před hospodářskými svobodami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  125 
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Kostadinka Kuneva 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá nový srovnávací přehled 

vytyčený v sociálním pilíři, který přináší 

14 hlavních ukazatelů pro sledování 

výkonnosti v oblasti zaměstnání 

a sociálních věcí v členských státech ve 

třech širších rozměrech; zdůrazňuje 

skutečnost, že v EU v průměru 11 ze 14 

ukazatelů zaznamenalo za poslední 

dostupný rok zlepšení, což potvrzuje 

stabilní zlepšování trhu práce a sociální 

situace, které doprovázejí hospodářskou 

obnovu; 

4. vítá nový srovnávací přehled 

vytyčený v sociálním pilíři, který přináší 

14 hlavních ukazatelů relevantních pro 

monitorování výkonnosti v oblasti 

zaměstnání a sociálních věcí v členských 

státech ve třech širších rozměrech, avšak 

zdůrazňuje, že pouhé monitorování 

nestačí; požaduje proto, aby nízké úrovně 

nezaměstnanosti, chudoby a nerovností 

byly závazné stejným způsobem jako 

hospodářské ukazatele; zdůrazňuje 

skutečnost, že v EU v průměru 11 ze 14 

ukazatelů zaznamenalo za poslední 

dostupný rok zlepšení, což potvrzuje 

stabilní zlepšování trhu práce a sociální 

situace, které doprovázejí hospodářskou 

obnovu; je však nadále znepokojen 

nedostatkem kontroly nad kvalitou 

vytvářených pracovních a vzdělávacích 

příležitostí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá nový srovnávací přehled 

vytyčený v sociálním pilíři, který přináší 14 

hlavních ukazatelů pro sledování 

výkonnosti v oblasti zaměstnání 

a sociálních věcí v členských státech ve 

třech širších rozměrech; zdůrazňuje 

skutečnost, že v EU v průměru 11 ze 14 

4. vítá nový srovnávací přehled 

odrážející část z 20 zásad sociálního pilíře, 

který přináší 14 hlavních ukazatelů pro 

sledování výkonnosti v oblasti zaměstnání 

a sociálních věcí v členských státech ve 

třech širších rozměrech; zdůrazňuje 

skutečnost, že v EU v průměru 11 ze 14 
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ukazatelů zaznamenalo za poslední 

dostupný rok zlepšení, což potvrzuje 

stabilní zlepšování trhu práce a sociální 

situace, které doprovázejí hospodářskou 

obnovu; 

ukazatelů zaznamenalo za poslední 

dostupný rok zlepšení, což potvrzuje 

zlepšování trhu práce a sociální situace, 

které doprovázejí hospodářskou obnovu; 

doporučuje, aby byly v rámci vytváření 

ukazatelů zohledněny i dosud 

nezohledněné zásady sociálního pilíře, 

aby se pilíř mohl smysluplně používat; 

vyzývá k používání ukazatelů způsobem, 

který umožňuje zahájení nápravných 

opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  127 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá nový srovnávací přehled 

vytyčený v sociálním pilíři, který přináší 

14 hlavních ukazatelů pro sledování 

výkonnosti v oblasti zaměstnání 

a sociálních věcí v členských státech ve 

třech širších rozměrech; zdůrazňuje 

skutečnost, že v EU v průměru 11 ze 14 

ukazatelů zaznamenalo za poslední 

dostupný rok zlepšení, což potvrzuje 

stabilní zlepšování trhu práce a sociální 

situace, které doprovázejí hospodářskou 

obnovu; 

4. bere na vědomí nový srovnávací 

přehled vytyčený v sociálním pilíři, který 

přináší 14 hlavních ukazatelů pro sledování 

výkonnosti v oblasti zaměstnání 

a sociálních věcí v členských státech ve 

třech širších rozměrech; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  128 

Ádám Kósa 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá nový srovnávací přehled 

vytyčený v sociálním pilíři, který přináší 

14 hlavních ukazatelů pro sledování 

výkonnosti v oblasti zaměstnání 

a sociálních věcí v členských státech ve 

třech širších rozměrech; zdůrazňuje 

skutečnost, že v EU v průměru 11 ze 14 

ukazatelů zaznamenalo za poslední 

dostupný rok zlepšení, což potvrzuje 

stabilní zlepšování trhu práce a sociální 

situace, které doprovázejí hospodářskou 

obnovu; 

4. vítá nový srovnávací přehled 

vytyčený v sociálním pilíři, který přináší 

14 hlavních ukazatelů pro sledování 

výkonnosti v oblasti zaměstnání 

a sociálních věcí v členských státech ve 

třech širších rozměrech; zároveň je 

potřeba, aby dohody o poskytování služeb 

a smysluplné konzultace připravily 

podmínky pro rozsáhlé, trvalé a jednotné 

zavedení a vyvážené, spolehlivé 

uplatňování srovnávacího přehledu; 

zdůrazňuje skutečnost, že v EU v průměru 

11 ze 14 ukazatelů zaznamenalo za 

poslední dostupný rok zlepšení, což 

potvrzuje stabilní zlepšování trhu práce 

a sociální situace, které doprovázejí 

hospodářskou obnovu; 

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  129 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá nový srovnávací přehled 

vytyčený v sociálním pilíři, který přináší 

14 hlavních ukazatelů pro sledování 

výkonnosti v oblasti zaměstnání 

a sociálních věcí v členských státech ve 

třech širších rozměrech; zdůrazňuje 

skutečnost, že v EU v průměru 11 ze 14 

ukazatelů zaznamenalo za poslední 

dostupný rok zlepšení, což potvrzuje 

stabilní zlepšování trhu práce a sociální 

situace, které doprovázejí hospodářskou 

obnovu; 

4. vítá nový srovnávací přehled 

vytyčený v sociálním pilíři, který přináší 

14 hlavních ukazatelů pro sledování 

výkonnosti v oblasti zaměstnání 

a sociálních věcí v členských státech ve 

třech širších rozměrech; vyjadřuje však 

politování nad tím, že 14 z 20 ukazatelů 

zakotvených v sociálním pilíři nesouvisí 

s žádným z ukazatelů v tomto novém 

sociálním srovnávacím přehledu a dva ze 

zbývajících šesti jsou zahrnuty pouze 

částečně; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  130 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. opět vyzývá Komisi, aby vytvořila a 

doplnila srovnávací přehled společné 

zprávy o zaměstnanosti o nové ukazatele a 

zahrnula témata evropského pilíře 

sociálních práv týkající se platové situace 

žen na trhu práce, principu rovného 

zacházení v zaměstnání, kvality 

zaměstnání, životního minima, ochrany 

před propuštěním, působnosti 

kolektivního vyjednávání, zakládání 

odborů, přístupu k jinému druhu péče než 

péče o děti, zdravých a bezpečných 

pracovišť, rozsahu sociálního 

zabezpečení, dávek v nezaměstnanosti, 

systémů minimálního příjmu, přiměřené 

výše důchodů, začlenění osob se 

zdravotním postižením, dlouhodobé péče, 

přístupu k bydlení a přístupu k základním 

službám; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  131 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. vyžaduje, aby byla zřízena a 

rozvinuta partnerství zahrnující 

zaměstnavatele, sociální partnery, veřejné 

a soukromé zaměstnanecké služby, 

veřejné orgány, sociální služby a instituce 
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pro vzdělávání a odbornou přípravu, a to 

za účelem poskytování nástrojů 

potřebných k účinnějším reakcím na 

potřeby trhu práce a k zamezení 

dlouhodobé nezaměstnanosti; zdůrazňuje, 

že je nezbytné mít individualizovaný 

systém kontrol, který dokáže poskytnout 

účinná řešení pro dlouhodobě 

nezaměstnané; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  132 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. konstatuje, že procentní podíl lidí 

ohrožených chudobou a sociálním 

vyloučením je stále vysoký; zdůrazňuje, že 

vysoká úroveň nerovnosti snižuje 

hospodářskou produkci a potenciál pro 

udržitelný růst; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  133 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. vyzývá Komisi, aby při navrhování 

politických doporučení v souvislosti 

s evropským semestrem zohlednila cíle 

sociálního rozvoje; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4b. zdůrazňuje skutečnost, že v rámci 

EU průměrně 11 ze 14 hlavních ukazatelů 

zaznamenalo v průběhu uplynulého roku 

pokrok, čímž se potvrdilo trvalé zlepšování 

na trhu práce a v oblasti sociální situace, 

které doprovázelo hospodářskou obnovu; 

konstatuje však, že je zapotřebí 

podniknout opatření k dosažení vzestupné 

sociální konvergence podle aspektů 

stanovených sociálním pilířem, jak uvedla 

Komise, a že analýza hlavních ukazatelů 

odhaluje alespoň jednu „kritickou 

situaci“ v 17 z 28 členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  135 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4c. vyjadřuje politování nad tím, že 

způsob, kterým jsou uvedeny údaje ve 

společné zprávě o zaměstnanosti, není 

jasný a je často neprůkazný, zejména 

v oblasti chudoby a sociálního vyloučení, 

nebo je obtížně porovnatelný, jak je tomu 

například u vývoje mezd, produktivity a 

kapitálových zisků nebo u daňového 

zatížení práce a kapitálu; varuje, že 
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neproběhlo měření vícefaktorové 

produktivity, která je zcela zásadní pro 

pochopení vývoje produktivity v rámci 

evropského hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4c. žádá, aby se zlepšila kvalita práce, 

co se týče pracovních podmínek, zdraví a 

bezpečnosti, jakož i mezd umožňujících 

důstojný život a plánované rodičovství; 

zdůrazňuje, že je důležité účinně bojovat 

proti nehlášené práci a v rámci tohoto 

boje spolupracovat se sociálními partnery 

a ukládat přiměřené pokuty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  137 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4d. zdůrazňuje, že programy fiskální 

konsolidace by v žádném případě neměly 

zavádět úsporná opatření narušující 

sociální politiky, které jsou podstatně 

omezovány; každé navrhované fiskální 

opatření by mělo být posouzeno a 

kontrolováno z hlediska jeho sociálního 

dopadu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  138 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. opakuje svoje znepokojení z míry 

nezaměstnanosti mladých lidí, která 

zůstává vysoká, přičemž počet osob, které 

nejsou zaměstnané, ani se neúčastní 

vzdělávání nebo odborné přípravy, 

stagnuje; vítá v této souvislosti navýšení 

financování Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí 

o 2,4 miliard EUR v období 2017–2020; 

 

5. opakuje svoje znepokojení ohledně 

proměnlivosti míry zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti zaznamenané v různých 

členských státech a zejména jej 

znepokojuje míra nezaměstnanosti 

mladých lidí a dlouhodobé 

nezaměstnanosti, která ohrožuje 

schopnost začlenit se ve střednědobém i 

dlouhodobém horizontu u velkého počtu 

mladých a starších nezaměstnaných osob; 

upozorňuje na znepokojivou míru 

podzaměstnanosti a skryté 

nezaměstnanosti a jejich rostoucí trend a 

na to, že míra nezaměstnanosti 

pravděpodobně zahrnuje pouze dvě třetiny 

míry evropské podzaměstnanosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  139 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. opakuje svoje znepokojení z míry 

nezaměstnanosti mladých lidí, která 

zůstává vysoká, přičemž počet osob, které 

nejsou zaměstnané, ani se neúčastní 

vzdělávání nebo odborné přípravy, 

stagnuje; vítá v této souvislosti navýšení 

financování Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí 

5. opakuje svoje znepokojení z míry 

nezaměstnanosti mladých lidí, která 

zůstává vysoká, přičemž počet osob, které 

nejsou zaměstnané, ani se neúčastní 

vzdělávání nebo odborné přípravy, 

stagnuje; vítá v této souvislosti navýšení 

financování Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí 
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o 2,4 miliard EUR v období 2017–2020; o 2,4 miliard EUR v období 2017–2020, 

avšak připomíná, že tato částka není 

vzhledem k počtu příjemců dostatečná, a 

za tímto účelem žádá o poskytnutí dalších 

finančních prostředků během současného 

finančního rámce a o včasný návrh 

dostatečných finančních prostředků pro 

další víceletý finanční rámec; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  140 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. opakuje svoje znepokojení z míry 

nezaměstnanosti mladých lidí, která 

zůstává vysoká, přičemž počet osob, které 

nejsou zaměstnané, ani se neúčastní 

vzdělávání nebo odborné přípravy, 

stagnuje; vítá v této souvislosti navýšení 

financování Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí 

o 2,4 miliard EUR v období 2017–2020; 

5. opakuje svoje znepokojení z míry 

nezaměstnanosti mladých lidí, která 

zůstává vysoká, přičemž počet osob, které 

nejsou zaměstnané, ani se neúčastní 

vzdělávání nebo odborné přípravy, 

stagnuje; zdůrazňuje v této souvislosti 

zvláštní zprávu Evropského účetního 

dvora č. 5 „Nezaměstnanost mladých lidí 

– vedla opatření EU ke změnám?“, která 

zdůrazňuje, že je třeba, aby byly naplněny 

naděje Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí (YEI), a že by 

intervence měly být přepracovány na 

základě dostupných finančních 

prostředků a měly by vycházet z lepšího 

posouzení nedostatků a analýz trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Ádám Kósa 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. opakuje svoje znepokojení z míry 

nezaměstnanosti mladých lidí, která 

zůstává vysoká, přičemž počet osob, které 

nejsou zaměstnané, ani se neúčastní 

vzdělávání nebo odborné přípravy, 

stagnuje; vítá v této souvislosti navýšení 

financování Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí 

o 2,4 miliard EUR v období 2017–2020; 

5. opakuje svoje znepokojení z toho, 

že míra nezaměstnanosti mladých lidí 

zůstává v EU vysoká – přes 11 % –, 

s výjimkou jen několika členských států 

(Česká republika, Německo, Nizozemsko, 

Maďarsko, Malta a Rakousko), přičemž 

počet osob, které nejsou zaměstnané, ani se 

neúčastní vzdělávání nebo odborné 

přípravy, stagnuje; vítá v této souvislosti 

navýšení financování Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí 

o 2,4 miliard EUR v období 2017–2020; 

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  142 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. opakuje svoje znepokojení z míry 

nezaměstnanosti mladých lidí, která 

zůstává vysoká, přičemž počet osob, které 

nejsou zaměstnané, ani se neúčastní 

vzdělávání nebo odborné přípravy, 

stagnuje; vítá v této souvislosti navýšení 

financování Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí 

o 2,4 miliard EUR v období 2017–2020; 

5. opakuje svoje znepokojení z míry 

nezaměstnanosti mladých lidí, která 

zůstává vysoká; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  143 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, António Marinho 

e Pinto 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. opakuje svoje znepokojení z míry 

nezaměstnanosti mladých lidí, která 

zůstává vysoká, přičemž počet osob, které 

nejsou zaměstnané, ani se neúčastní 

vzdělávání nebo odborné přípravy, 

stagnuje; vítá v této souvislosti navýšení 

financování Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí 

o 2,4 miliard EUR v období 2017–2020; 

5. opakuje svoje znepokojení z míry 

nezaměstnanosti mladých lidí, která 

zůstává vysoká, přičemž počet osob, které 

nejsou zaměstnané, ani se neúčastní 

vzdělávání nebo odborné přípravy, 

stagnuje; vítá v této souvislosti navýšení 

financování Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí 

o 2,4 miliard EUR v období 2017–2020; 

zdůrazňuje, že členské státy by měly 

zaručit, aby byl systém záruk pro mladé 

lidi přístupný všem skupinám, a to včetně 

zranitelných osob; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  144 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. domnívá se, že obzvlášť 

znepokojivý je vysoký podíl osob NEET a 

osob předčasně odcházejících ze 

vzdělávání, který stále přetrvává 

v některých zemích, a stejně tak podíl 

velmi dlouhodobě nezaměstnaných se 

stále více omezenými šancemi na 

normální začlenění na trhu práce; v tomto 

ohledu konstatuje, že navýšení finančních 

prostředků pro Iniciativu na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí o 2,4 miliardy 

EUR na období let 2017–2020 se zdá být 

nedostatečné, a vyzývá Komisi a členské 

státy, aby zvýšily úroveň financování této 

iniciativy pro období let 2018–2020 na 

alespoň 21 miliard EUR, počítaje v to i 

mladé lidi pod 30 let; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  145 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. oceňuje, že se roční analýza růstu 

na rok 2018 zaměřuje na přiměřené 

sociální bydlení a jinou pomoc v oblasti 

bydlení coby základní služby, včetně 

ochrany zranitelných skupin před 

neoprávněným nuceným vystěhováním a 

před zabavením majetku z hypotečního 

úvěru, a na řešení problému 

bezdomovectví; žádá o intenzivnější 

sledování bezdomovectví a vyloučení 

v oblasti bydlení v rámci evropského 

semestru a o potřebná doporučení; žádá o 

větší soulad v rámci semestru mezi 

posouzením bydlení 

z makroekonomického hlediska a 

z hlediska sociálních práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  146 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že je potřeba provádět 

účinné politiky trhu práce za účelem 

snížení dlouhodobé nezaměstnanosti; 

členské státy by měly dále pomáhat lidem 

bez práce poskytováním podpory finančně 

dostupných, dosažitelných a kvalitních 

služeb pro hledání práce, odbornou 

přípravu a rekvalifikaci, a zároveň by 
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měly chránit ty, kteří se nemohou 

účastnit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. je znepokojen masovou chudobou 

a narůstajícími nerovnostmi v EU a jejích 

členských státech a rostoucím podílem 

pracovníků ohrožených chudobou, a to 

nejen v případě pracovníků na částečný 

úvazek, ale i pracujících na plný úvazek; 

považuje za stěžejní zvýšení mezd 

v souladu s rostoucí produktivitou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  148 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že Iniciativa na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí byla 

navržena jako dočasná reakce na 

hospodářskou krizi a neměla by se stát 

mechanismem trvalých převodů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  149 

Jean Lambert 
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za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5b. souhlasí s Komisí, že „systémy 

sociální ochrany by měly zajistit právo na 

minimální příjem“; žádá členské státy, 

aby stanovily přiměřený minimální příjem 

nad hranicí chudoby a aby zajistily, že 

bude snadno přístupný všem potřebným; 

domnívá se, že boj proti chudobě bude 

účinný pouze tehdy, když programy 

minimálního příjmu doprovodí dostupné 

kvalitní služby a opatření, která usnadní 

vstup nebo návrat na trh práce pro 

ohrožené jedince, pokud mohou pracovat; 

naléhá na Komisi, aby využila evropský 

semestr a žádala od všech členských států, 

aby zavedly programy přiměřeného 

minimálního příjmu, pokud se tak dosud 

nestalo, a aby postupně zdokonalovaly 

úroveň stávajících programů a zajistily, že 

budou nad hranicí chudoby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  150 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5b. žádá Komisi, aby zvýšila úsilí 

prostřednictvím Evropského sociálního 

fondu a evropského semestru s cílem 

podpořit komplexní veřejné politiky 

v členských státech zaměřené na zajištění 

plynulejších přechodů ze vzdělávání a 

(dlouhodobé) nezaměstnanosti do práce, a 

obzvláště vyzývá k plné realizaci opatření 
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na vnitrostátní úrovni uvedených 

v doporučení Rady o začlenění 

dlouhodobě nezaměstnaných na trhu 

práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5c. domnívá se, že je třeba zastavit 

segmentaci trhu práce, která ovlivňuje 

zejména mladé lidi, a proto je nezbytné 

zakázat a kontrolovat používání 

atypických smluv a nestandardních forem 

práce, jako jsou smlouvy na nulový počet 

hodin nebo neplacené stáže, a stejně tak je 

nutné zaručit spravedlivé a 

nediskriminační pracovní podmínky pro 

všechny pracovníky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 d (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5d. vítá návrh Komise na směrnici o 

transparentních a předvídatelných 

pracovních podmínkách v Evropské unii, 

která nahradí stávající směrnici o 

písemném prohlášení, ale žádá Komisi, 

aby znovu zvážila další rozšíření 
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působnosti a prosazování návrhu 

v členských státech za účelem účinného 

rozšíření nejen práv všech pracovníků, ale 

rovněž jejich minimálních pracovních 

podmínek v celé Evropě, bez ohledu na 

typ smlouvy nebo vykonávané práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 e (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5e. připomíná, že vytvoření 

Evropského orgánu pro pracovní 

záležitosti jakožto úřadu inspekce 

s pravomocí provádět kontroly a uvalovat 

sankce a pokuty na společnosti, které 

nedodržují požadavky, by zaručilo 

prosazení pracovních a sociálních 

právních předpisů na evropském 

jednotném trhu k boji proti sociálnímu 

dumpingu, vykořisťování a zneužívání 

pracovníků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  154 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 f (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5f. žádá Komisi, aby zavedla evropský 

průkaz sociálního zabezpečení, který 

usnadní výměnu informací a poskytne 
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lidem záznam jejich současných a 

minulých nároků a zabrání zneužívání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  155 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 g (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5g. připomíná Komisi, že pro vytvoření 

spravedlivých pracovních podmínek je 

zásadní přístup k sociální ochraně a že 

v návaznosti na konzultace se sociálními 

partnery je zapotřebí předložit konkrétní 

návrhy a zajistit, aby všichni lidé ve všech 

formách zaměstnání měli nárok na 

sociální zabezpečení včetně přiměřených 

důchodů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 h (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5h. domnívá se, že i přes všeobecný 

růst míry zaměstnanosti v Evropě 

nedochází k poklesu úrovně nerovnosti a 

ohrožení chudobou či sociálním 

vyloučením; zisky dosažené v posledních 

letech jsou rozdělovány nerovnoměrně a 

většina obyvatel, a to zejména ti 

nejpotřebnější, neobdržela z těchto zisků 

téměř nic; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  157 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 i (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5i. žádá Komisi a členské státy, aby 

zvrátily klesající daňovou soutěž 

prostřednictvím koordinace daňových 

sazeb a systémů kompenzace daní mezi 

jednotlivými zeměmi; žádá Komisi, aby 

podpořila zřízení mezivládního orgánu 

OSN pro daňovou spolupráci a zahájila 

diskuse o evropském finančním registru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 j (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5j. žádá Komisi, aby podpořila 

reformy daňových systémů zaměřené na 

zvýšení nejvyšší sazby daně z příjmů, 

konkrétně zdanění kapitálových příjmů, a 

pomohla tak vytvořit prostředky pro 

převod veřejných statků a služeb a zvrátit 

trend ohrožující růst a vytváření 

pracovních míst z důvodu nerovností 

v oblasti příjmů a bohatství, které se 

dotýkají převážně 40 % obyvatel na 

nejnižší úrovni distribuce příjmů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  159 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 k (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5k. konstatuje, že bohatství je 

distribuováno ještě více nerovnoměrně 

než příjmy a že míra návratnosti kapitálu 

je mnohem vyšší než míra hospodářského 

růstu, a považuje za znepokojující, že trh 

s nemovitostmi v některých zemích 

vyvolává nahodilé účinky na 

mezigenerační rozdělování bohatství; žádá 

Komisi a členské státy, aby sjednotily 

daňové reformy za účelem stanovení míry 

roční daně z majetkových podílů a dědické 

daně s cílem snížit majetkovou nerovnost 

a podpořit meritokracii a přerozdělení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  160 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 l (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5l. s ohledem na silnou závislost 

příjmů středních vrstev na nominálních 

mzdách je znepokojen negativním 

vztahem mezi nerovností mezd na trhu a 

organizační hustotou odborů a poukazuje 

na pozitivní vztah mezi podílem 

pracovníků na hodnotě výroby a 

působnosti kolektivního vyjednávání; žádá 

Komisi a členské státy, aby zrušily ty 

nejagresivnější reformy trhu práce 
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provedené v minulosti a podpořily 

zakládání odborů, širší působnost 

kolektivních smluv a posílení 

koordinovaných forem stanovování mezd 

zaměřených na podporu růstu 

nominálních mezd v souladu se součtem 

růstu produktivity a cílové míry inflace 

Evropské centrální banky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  161 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 m (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5m. žádá Komisi, aby zkoordinovala 

členské státy při přijímání vhodně 

navržených rámců systémů minimálních 

mezd na vnitrostátní úrovni v souladu 

s jejich vnitrostátními postupy a se 

zapojením sociálních partnerů, a to 

s cílem dosáhnout všeobecné minimální 

úrovně příjmů v souladu s vnitrostátním 

životním minimem coby příjmem 

nezbytným k naplnění základních potřeb 

rodiny pro každý členský stát a region; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  162 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 n (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5n. konstatuje, že jednou 



 

PE616.558v02-00 82/134 AM\1143784CS.docx 

CS 

z nejdůležitějších veřejných politik 

týkajících se prosazování rovných 

příležitostí je podpora přístupu k rovným a 

dostupným vysoce kvalitním veřejným 

statkům a služba zajišťující všeobecný 

přístup ke zdravotnictví, vzdělávání 

(v raném věku), péči o děti, sociálnímu 

bydlení a veřejné dopravě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 o (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5o. je znepokojen přetrvávající 

vysokou mírou chudoby v Evropě téměř 

deset let po nástupu krize a vzniklým 

mezigeneračním rozdílem, což se týká i 

těch členských států, kterým jsou na tom 

lépe, co se týče podílu lidí ohrožených 

chudobou nebo sociálním vyloučením; má 

zejména obavy ze stoupající míry dětské 

chudoby a chudoby pracujících, která 

byla zaznamenána v několika členských 

státech navzdory makroekonomické 

obnově zaznamenané v posledních letech; 

konstatuje, že více než třetina členských 

států hlásí kritickou situaci v souvislosti 

s podílem dětí v oblasti předškolní péče a 

vzdělávání; žádá Komisi, aby podporovala 

členské státy při navrhování a provádění 

strukturálních reforem hodnotících jejich 

sociální a distribuční dopad; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 



 

AM\1143784CS.docx 83/134 PE616.558v02-00 

 CS 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 p (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5p. žádá Komisi, aby přijala veškerá 

nezbytná opatření určená k drastickému 

snížení chudoby v Evropě, zejména dětské 

chudoby, a aby tudíž předložila nařízení o 

zřízení evropské záruky pro děti 

s odpovídajícími finančními prostředky 

v souladu s doporučením Komise 

„Investice do dětí“, s přípravnými 

opatřeními zavedenými prostřednictvím 

rozpočtu EU na roky 2017 a 2018 a 

v souladu s usneseními Evropského 

parlamentu tím, že se zajistí, aby každé 

dítě ohrožené chudobou mělo přístup 

k bezplatné zdravotní péči, bezplatnému 

vzdělávání, bezplatné předškolní péči, 

důstojnému bydlení a dostatečné výživě; 

zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy 

přijaly vnitrostátní plány na snížení dětské 

chudoby, které se zaměřují zejména na 

omezený dopad sociálních dávek na 

snížení rizika chudoby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 q (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5q. zdůrazňuje, že modernizace 

systémů dávek musí být pro členské státy 

prioritou, a žádá Komisi a členské státy, 

aby zaručily, že nezaměstnaní budou 

dostávat přiměřený příjem a sociální 
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dávky dostatečnou dobu a rodiče budou 

mít přístup ke štědrým systémům 

příspěvků na vyživované děti a k dostupné 

kvalitní předškolní péči o děti a 

vzdělávání; žádá Komisi, aby 

v jednotlivých členských státech podpořila 

progresivnější systémy testovaných 

sociálních dávek, které budou všeobecně 

dostupné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  166 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 r (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5r. poukazuje na to, že systémy 

sociální ochrany by měly zajišťovat právo 

na minimální příjem pro lidi, kteří nemají 

dostatek prostředků, a prosazovat sociální 

začlenění pobízením všech, aby se zapojili 

na trhu práce a ve společnosti; žádá 

Komisi, aby zkoordinovala členské státy 

při přijímání obecného rámce pro 

provádění těchto systémů minimálního 

příjmu v souladu s jejich vnitrostátními 

postupy a se zapojením sociálních 

partnerů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  167 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 s (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5s. je přesvědčen, že vývoj evropského 

systému pojištění v nezaměstnanosti 

náležitě navržený coby doplněk 

vnitrostátních systémů dávek by nejen 

mohl zlepšit šance na zvládnutí 

hospodářských krizí s asymetrickými 

výsledky, ale rovněž způsob posílení 

sociálního rozměru EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  168 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 t (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5t. zdůrazňuje vyšší míry 

nezaměstnanosti mladých lidí a 

nekvalifikovaných pracovníků ve srovnání 

s dospělými vysoce kvalifikovanými 

pracovníky; žádá Komisi a členské státy, 

aby urychlily provádění nové agendy 

dovedností zaměřené na zlepšení 

dovedností osob se specifickými problémy 

v oblasti dovedností, aby se mohly znovu 

začlenit na trhu práce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  169 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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maximalizovaly své úsilí v oblasti investic 

do vysoce kvalitního vzdělávání a odborné 

přípravy s cílem zaručit, aby nabyté 

dovednosti odpovídaly poptávce trhu 

práce; podtrhuje v této souvislosti rostoucí 

poptávku po digitálních a jiných 

přenosných dovednostech a trvá na tom, že 

rozvoj těchto dovedností je naléhavý 

a zvlášť důležitý; 

maximalizovaly své úsilí v oblasti investic 

do vysoce kvalitního vzdělávání a odborné 

přípravy s cílem zaručit, aby nabyté 

dovednosti odpovídaly poptávce trhu práce 

a aby se snížil počet mladých, kteří 

předčasně odcházejí ze vzdělávání; 

podtrhuje v této souvislosti rostoucí 

poptávku po digitálních a jiných 

přenosných dovednostech a trvá na tom, že 

rozvoj těchto dovedností je naléhavý 

a zvlášť důležitý; připomíná význam 

iniciativ, které usilují o podporu 

dlouhodobé mobility učňů a čerstvých 

absolventů vzdělávání a odborné přípravy, 

což umožní vytvořit kvalifikovanou a 

mobilní pracovní sílu v nosných 

odvětvích; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  170 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

maximalizovaly své úsilí v oblasti investic 

do vysoce kvalitního vzdělávání a odborné 

přípravy s cílem zaručit, aby nabyté 

dovednosti odpovídaly poptávce trhu 

práce; podtrhuje v této souvislosti rostoucí 

poptávku po digitálních a jiných 

přenosných dovednostech a trvá na tom, že 

rozvoj těchto dovedností je naléhavý 

a zvlášť důležitý; 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

maximalizovaly své úsilí v oblasti investic 

do vysoce kvalitního vzdělávání a odborné 

přípravy s cílem zaručit, aby nabyté 

dovednosti odpovídaly poptávce trhu 

práce; podtrhuje v této souvislosti rostoucí 

poptávku po digitálních a jiných 

přenosných dovednostech a trvá na tom, že 

rozvoj těchto dovedností je naléhavý 

a zvlášť důležitý; vytváření pracovních 

míst však vyžaduje rovněž individuální 

přístup na základě místních potřeb a 

zvláštností trhů práce; kognitivní a 

sociální dovednosti je zapotřebí rozvíjet 

stejnou měrou, jako je třeba oceňovat 

osobní schopnosti a umožnit spokojenost 

s prací;  
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  171 

Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

maximalizovaly své úsilí v oblasti investic 

do vysoce kvalitního vzdělávání a odborné 

přípravy s cílem zaručit, aby nabyté 

dovednosti odpovídaly poptávce trhu 

práce; podtrhuje v této souvislosti rostoucí 

poptávku po digitálních a jiných 

přenosných dovednostech a trvá na tom, že 

rozvoj těchto dovedností je naléhavý 

a zvlášť důležitý; 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

maximalizovaly své úsilí v oblasti investic 

do vysoce kvalitního vzdělávání, odborné 

přípravy, růstu produktivity práce a 

aktivních politik v oblasti trhu práce 
s cílem zaručit, aby nabyté dovednosti 

odpovídaly poptávce trhu práce a zlepšily 

postavení občanů a začlenily je na trhu 

práce; podtrhuje v této souvislosti rostoucí 

poptávku po digitálních a jiných 

přenosných dovednostech a trvá na tom, že 

rozvoj těchto dovedností je naléhavý 

a zvlášť důležitý; je přesvědčen, že členské 

státy by měly usilovat o účinnější a 

konkrétním potřebám přizpůsobené 

veřejné a soukromé služby zaměstnanosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  172 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

maximalizovaly své úsilí v oblasti investic 

do vysoce kvalitního vzdělávání a odborné 

přípravy s cílem zaručit, aby nabyté 

dovednosti odpovídaly poptávce trhu 

práce; podtrhuje v této souvislosti rostoucí 

poptávku po digitálních a jiných 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

maximalizovaly své úsilí v oblasti investic 

do vysoce kvalitního vzdělávání a odborné 

přípravy s cílem zaručit, aby nabyté 

dovednosti odpovídaly poptávce trhu 

práce; podtrhuje v této souvislosti rostoucí 

poptávku po digitálních a jiných 
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přenosných dovednostech a trvá na tom, že 

rozvoj těchto dovedností je naléhavý 

a zvlášť důležitý; 

přenosných dovednostech a trvá na tom, že 

rozvoj těchto dovedností je naléhavý 

a zvlášť důležitý; vyzývá k dalšímu úsilí 

s cílem zaručit, že výhody plynoucí 

z globalizace a technologických změn 

včetně digitalizace jsou rozdělovány 

sociálně spravedlivým způsobem mezi lidi, 

zejména na podporu nekvalifikovaných 

pracovníků a mladých lidí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  173 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

maximalizovaly své úsilí v oblasti investic 

do vysoce kvalitního vzdělávání a odborné 

přípravy s cílem zaručit, aby nabyté 

dovednosti odpovídaly poptávce trhu 

práce; podtrhuje v této souvislosti rostoucí 

poptávku po digitálních a jiných 

přenosných dovednostech a trvá na tom, že 

rozvoj těchto dovedností je naléhavý 

a zvlášť důležitý; 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

maximalizovaly své úsilí v oblasti investic 

do vysoce kvalitního vzdělávání a odborné 

přípravy s cílem zaručit, aby nabyté 

dovednosti odpovídaly poptávce trhu 

práce; podtrhuje v této souvislosti rostoucí 

poptávku po digitálních a jiných 

přenosných dovednostech a trvá na tom, že 

rozvoj těchto dovedností je naléhavý 

a zvlášť důležitý; je toho názoru, že 

vzájemné uznávání kvalifikací bude 

prospěšné pro překonání rozdílu mezi 

nedostatkem dovedností na evropském 

trhu práce a uchazeči o zaměstnání, 

zejména mladými lidmi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  174 

Ádám Kósa 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

maximalizovaly své úsilí v oblasti investic 

do vysoce kvalitního vzdělávání a odborné 

přípravy s cílem zaručit, aby nabyté 

dovednosti odpovídaly poptávce trhu 

práce; podtrhuje v této souvislosti rostoucí 

poptávku po digitálních a jiných 

přenosných dovednostech a trvá na tom, že 

rozvoj těchto dovedností je naléhavý 

a zvlášť důležitý; 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

maximalizovaly své úsilí v oblasti investic 

do vysoce kvalitního vzdělávání a odborné 

přípravy – s ohledem na geograficko–

demografické nesrovnalosti v příjmech 

v rámci jednotlivých regionů a zemí – 

s cílem zaručit, aby nabyté dovednosti 

odpovídaly poptávce trhu práce; podtrhuje 

v této souvislosti rostoucí poptávku po 

digitálních a jiných přenosných 

dovednostech a trvá na tom, že rozvoj 

těchto dovedností je naléhavý a zvlášť 

důležitý; 

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  175 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

maximalizovaly své úsilí v oblasti investic 

do vysoce kvalitního vzdělávání a odborné 

přípravy s cílem zaručit, aby nabyté 

dovednosti odpovídaly poptávce trhu 

práce; podtrhuje v této souvislosti rostoucí 

poptávku po digitálních a jiných 

přenosných dovednostech a trvá na tom, že 

rozvoj těchto dovedností je naléhavý 

a zvlášť důležitý; 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

maximalizovaly své úsilí v oblasti investic 

do cenově dostupného a všeobecně 

přístupného vysoce kvalitního vzdělávání 

a odborné přípravy s cílem zaručit, aby 

nabyté dovednosti dokázaly usnadnit 

začlenění pracovníků na trhu práce; 

podtrhuje v této souvislosti rostoucí 

poptávku po digitálních a jiných 

přenosných dovednostech a trvá na tom, že 

rozvoj těchto dovedností je naléhavý 

a zvlášť důležitý; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  176 
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Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

se zabývaly různými stránkami chudoby a 

nerovností a aby navrhly integrovanou 

strategii na odstraňování chudoby za 

účelem dosažení cílů strategie Evropa 

2020; opakuje svou výzvu k vypracování 

zelené knihy o nerovnostech a o tom, jak 

brání hospodářské obnově; žádá Komisi a 

členské státy, aby intenzivněji pracovaly 

na sledování a provádění doporučení 

týkajícího se investic do dětí; opakuje 

svou výzvu Komisi a členským státům 

k záruce pro děti, která děti umístí do 

centra stávajících politik zaměřených na 

zmírnění chudoby a zajistí vyčlenění 

zvláštních prostředků nezbytných 

k plnému provádění těchto politik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  177 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. zdůrazňuje, že kvalifikace a 

dovednosti získané v rámci neformálního 

a informálního učení jsou důležité 

natolik, že zlepšují zaměstnatelnost 

mladých lidí a těch, kteří byli mimo trh 

práce, protože působili jako pečovatelé; 

proto poukazuje na to, že je důležité zřídit 

systém validace neformálních a 

informálních forem znalostí a zkušeností, 

zejména těch, které se získávají 
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prostřednictvím dobrovolnické činnosti; 

vítá skutečnost, že Komise v roční analýze 

růstu zohlednila význam uznání těchto 

dovedností pro účely nové agendy 

dovedností pro Evropu; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  178 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. zdůrazňuje, že členské státy a 

Komise by měly maximalizovat snahy o 

zaručení rovných příležitostí a přístupu ke 

vzdělávání a odborné přípravě za účelem 

zajištění sociálního začlenění a lepších 

hospodářských výsledků; vyzývá Komisi a 

členské státy, aby modernizovaly 

odbornou přípravu a posílily učení se 

prací, včetně kvalitní učňovské přípravy; 

připomíná, že by rovněž mělo být 

usnadněno uznání dovedností získaných 

mimo formální vzdělávání a odbornou 

přípravu a podpora pro dospělé; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  179 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. zdůrazňuje, že začlenění 

dlouhodobě nezaměstnaných jedinců 

prostřednictvím opatření vytvářených 
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s ohledem na jejich individuální potřeby 

je klíčovým faktorem pro boj proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení a pro 

přispívání k udržitelnosti vnitrostátních 

systémů sociálního zabezpečení; v této 

souvislosti zdůrazňuje význam dovedností 

a schopností získaných v neformálních 

vzdělávacích prostředích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  180 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6b. vyzývá členské státy, aby 

podporovaly programy odborné přípravy a 

plně využívaly financování v rámci 

programu ERASMUS+ dostupné pro 

stážisty, aby jim zaručilo kvalitu odborné 

přípravy tohoto druhu a učinilo ji 

atraktivní, a upozorňuje Komisi na to, že 

je potřeba posílit využití tohoto programu 

mladými lidmi v nejvzdálenějších 

regionech, jak je uvedeno ve sdělení 

Komise nazvaném „Silnější a obnovené 

strategické partnerství s nejvzdálenějšími 

regiony EU; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  181 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků s využitím 

potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje v této souvislosti potenciál 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru; 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků; je 

znepokojen nedostatkem genderového 

hlediska a ukazatelů v rámci evropského 

semestru a požaduje větší začlenění 

hlediska prosazování genderových otázek 

do doporučení pro jednotlivé země, 

konvergenčních programů a národních 

programů reforem; naléhavě upozorňuje, 

že je nutné sledovat sociální pokrok a 

pokrok v genderové oblasti a účinek 

reforem v průběhu času; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  182 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků 

s využitím potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje v této souvislosti potenciál 

partnerství veřejného a soukromého 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků 

s využitím potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje však, že je nezbytné sejmout 

z členů rodiny břemeno povinné péče, a 
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sektoru; žádá o vytvoření regulované oblasti 

pracovníků v cizích domácnostech a 

pečovatelů, která usnadní dosažení 

rovnováhy mezi pracovním a soukromým 

životem a zároveň bude přispívat 

k vytváření pracovních míst; zdůrazňuje 

v této souvislosti potenciál partnerství 

veřejného a soukromého sektoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  183 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků 

s využitím potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje v této souvislosti potenciál 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru; 

7. vyzývá k přijetí veškerých 

potřebných opatření ke zlepšení služeb 

a právních předpisů, které jsou důležité pro 

řádné sladění pracovního a soukromého 

života; požaduje, aby členské státy mohly 

provádět investice i nad rámec 

rozpočtových omezení, která stanovila 

EU, a to do rozvoje přístupných a cenově 

dostupných služeb péče o děti a služeb 

předškolního vzdělávání a vytváření 

příznivých podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků 

s využitím potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje v této souvislosti potenciál 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  184 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků s využitím 

potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje v této souvislosti potenciál 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru; 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života a pro rovnost žen a 

mužů; požaduje rozvoj přístupných, 

kvalitních a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 

Ádám Kósa 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků 

s využitím potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje v této souvislosti potenciál 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru; 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů a 

rodinných finančních a daňových situací, 

které jsou důležité pro řádné sladění 

pracovního a soukromého života; požaduje 

rozvoj přístupných a cenově dostupných 

služeb péče o děti a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků 

s využitím potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje v této souvislosti potenciál 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru; 
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Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  186 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků 

s využitím potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje v této souvislosti potenciál 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru; 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

v souladu se zásadou subsidiarity navrhly 

vhodná opatření ke zlepšení služeb a 

vnitrostátních právních předpisů, které 

jsou důležité pro lepší sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků 

s využitím potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje v této souvislosti potenciál 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  187 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 
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vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků 

s využitím potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje v této souvislosti potenciál 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru; 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

se zvláštním důrazem na odbornou 

přípravu a sociální ochranu a flexibilních 

pracovních úvazků s využitím potenciálu 

nových technologií; zdůrazňuje v této 

souvislosti potenciál partnerství veřejného 

a soukromého sektoru; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  188 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků 

s využitím potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje v této souvislosti potenciál 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru; 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti, jakož i o osoby závislé na 

pomoci jiné osoby, a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků s 

využitím potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje v této souvislosti potenciál 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  189 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 
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Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků 

s využitím potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje v této souvislosti potenciál 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru; 

7. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly veškerá potřebná opatření ke 

zlepšení služeb a právních předpisů, které 

jsou důležité pro řádné sladění pracovního 

a soukromého života; požaduje rozvoj 

přístupných a cenově dostupných služeb 

péče o děti a služeb předškolního 

vzdělávání a vytváření příznivých 

podmínek pro děti a pečovatele 

umožněním výhodné rodičovské dovolené 

a flexibilních pracovních úvazků 

s využitím potenciálu nových technologií; 

zdůrazňuje v této souvislosti důležitou 

úlohu poskytovatelů sociálních služeb a 

podniků sociální ekonomiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  190 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zavedly cíle v oblasti péče o starší osoby, 

osoby se zdravotním postižením a jiné 

vyživované osoby, podobné barcelonským 

cílům, spolu s monitorovacími nástroji, 

aby bylo těchto cílů dosaženo; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby stanovily 

kvalitativní standardy pro všechny 

pečovatelské služby včetně jejich 

disponibility, přístupnosti a finanční 

dostupnosti; vyzývá členské státy a 

Komisi, aby navázaly na závěry Rady pro 

zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 

ochranu spotřebitele ohledně zdokonalení 

komunitní podpory a péče pro nezávislý 
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život, a vyvinuly jasnou strategii a silné 

investice s cílem vytvořit moderní, vysoce 

kvalitní komunitní služby a zvýšit podporu 

pro pečující osoby, zejména pro rodinné 

pečovatele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

prosadily transparentnost mezd na 

evropské a vnitrostátní úrovni a provádění 

auditů odměňování na úrovni podniku za 

účelem dosažení rovného odměňování za 

stejnou práci ve všech odvětvích a 

profesích; vyzývá Komisi, aby v případě 

nutnosti předložila iniciativy k odstranění 

jakýchkoli rozdílů v odměňování žen a 

mužů, které by stanovovaly sankce pro 

pracovní místa, jež porušují právo na 

rovnost, určovaly by různé mzdy pro 

totožné kategorie zaměstnání, v závislosti 

na tom, zda je vykonávají převážně muži 

nebo ženy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  192 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 7a. vyzývá členské státy, aby poskytly 

inspektorátům práce či jiným příslušným 

veřejným orgánům přiměřené prostředky 

k řešení otázky nehlášené práce a stejně 

tak aby posílily mechanismy inspekce 

práce a navrhly opatření umožňující 

pracovníkům přesunout se z šedé do 

formální ekonomiky, aby získali přístup 

k systémům zaměstnanosti a sociální 

ochrany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  193 

Krzysztof Hetman 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

přijaly nezbytná opatření ke snížení 

chudoby v Evropě, zejména dětské 

chudoby, podle doporučení Komise z roku 

2013 nazvaného „Investice do dětí: 

východisko z bludného kruhu 

znevýhodnění“; zdůrazňuje, že je potřeba, 

aby členské státy přijaly vnitrostátní plány 

na snížení dětské chudoby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  194 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá členské státy, aby zajistily, 

aby aktivní politiky v oblasti trhu práce 

byly účelné a účinné a aby byly navrženy 
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tak, aby podporovaly mobilitu mezi 

odvětvími a rekvalifikaci pracovníků, 

která bude čím dál důležitější, jelikož naše 

trhy práce se přizpůsobují digitální 

transformaci našich ekonomik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  195 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. poukazuje na potenciál malých 

a středních podniků pro tvorbu pracovních 

míst a hospodářství jako celek; považuje za 

klíčové podporovat podnikání a zlepšovat 

podnikatelské prostředí odstraňováním 

administrativních překážek, zlepšováním 

přístupu k financím a podporou daňových 

modelů a zjednodušených postupů 

dodržování daňových předpisů ve prospěch 

malých a středních podniků, podnikatelů, 

mikrosubjektů a začínajících podniků; 

8. poukazuje na potenciál malých 

a středních podniků pro tvorbu pracovních 

míst a hospodářství jako celek, avšak 

zdůrazňuje, že samotné podnikání 

nepodporuje industrializaci ani neřeší 

problém nezaměstnanosti nebo chudoby a 

že jde o řešení, které nevyhovuje každému; 

považuje za klíčové zhodnotit vysokou 

míru neúspěchů začínajících podniků a ze 

získaných poznatků vyvodit, jak lépe 
podporovat podnikání a zlepšovat 

podnikatelské prostředí, považuje za 

důležité zlepšování přístupu k financím 

a podporu daňových modelů 

a zjednodušených postupů dodržování 

daňových předpisů ve prospěch malých 

a středních podniků, podnikatelů, 

mikrosubjektů a začínajících podniků 

prosazováním progresivního výběru daní 

a zabraňováním daňovým únikům a 

nedostatečným záznamům o základních 

informacích pro určení základů daně a 

jejich skutečných vlastníků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  196 
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Kostadinka Kuneva 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. poukazuje na potenciál malých 

a středních podniků pro tvorbu pracovních 

míst a hospodářství jako celek; považuje za 

klíčové podporovat podnikání a zlepšovat 

podnikatelské prostředí odstraňováním 

administrativních překážek, zlepšováním 

přístupu k financím a podporou daňových 

modelů a zjednodušených postupů 

dodržování daňových předpisů ve prospěch 

malých a středních podniků, podnikatelů, 

mikrosubjektů a začínajících podniků; 

8. poukazuje na potenciál malých 

a středních podniků pro tvorbu pracovních 

míst a hospodářství jako celek; považuje za 

klíčové podporovat podnikání mj. 

prostřednictvím vývoje a podpory modelů 

sociálního a oběhového hospodářství 
a zlepšovat podnikatelské prostředí 

odstraňováním administrativních překážek, 

zlepšováním přístupu k financím 

a podporou daňových modelů 

a zjednodušených postupů dodržování 

daňových předpisů ve prospěch malých 

a středních podniků, podnikatelů, 

mikrosubjektů a začínajících podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  197 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto, Robert Rochefort 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. poukazuje na potenciál malých 

a středních podniků pro tvorbu pracovních 

míst a hospodářství jako celek; považuje za 

klíčové podporovat podnikání a zlepšovat 

podnikatelské prostředí odstraňováním 

administrativních překážek, zlepšováním 

přístupu k financím a podporou daňových 

modelů a zjednodušených postupů 

dodržování daňových předpisů ve prospěch 

malých a středních podniků, podnikatelů, 

mikrosubjektů a začínajících podniků;  

8. poukazuje na potenciál malých 

a středních podniků, jakož i 

zdravotnických a sociálních služeb a 

sociálních podniků, pro tvorbu pracovních 

míst a hospodářství jako celek; považuje za 

klíčové podporovat podnikání a zlepšovat 

podnikatelské prostředí odstraňováním 

administrativních překážek, zlepšováním 

přístupu k financím a podporou daňových 

modelů a zjednodušených postupů 

dodržování daňových předpisů ve prospěch 

malých a středních podniků, podnikatelů, 

mikrosubjektů a začínajících podniků; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  198 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. poukazuje na potenciál malých 

a středních podniků pro tvorbu pracovních 

míst a hospodářství jako celek; považuje za 

klíčové podporovat podnikání a zlepšovat 

podnikatelské prostředí odstraňováním 

administrativních překážek, zlepšováním 

přístupu k financím a podporou daňových 

modelů a zjednodušených postupů 

dodržování daňových předpisů ve prospěch 

malých a středních podniků, podnikatelů, 

mikrosubjektů a začínajících podniků; 

8. poukazuje na potenciál malých 

a středních podniků pro tvorbu pracovních 

míst a hospodářství jako celek; považuje za 

klíčové podporovat podnikání a zlepšovat 

podnikatelské prostředí úpravou 

administrativních požadavků, zlepšováním 

přístupu mikropodnikatelů k sociální 

ochraně a financím a podporou daňových 

modelů a zjednodušených postupů 

dodržování daňových předpisů ve prospěch 

malých a středních podniků, podnikatelů, 

mikrosubjektů a začínajících podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  199 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. poukazuje na potenciál malých a 

středních podniků pro tvorbu pracovních 

míst a hospodářství jako celek; považuje za 

klíčové podporovat podnikání a zlepšovat 

podnikatelské prostředí odstraňováním 

administrativních překážek, zlepšováním 

přístupu k financím a podporou daňových 

modelů a zjednodušených postupů 

dodržování daňových předpisů ve prospěch 

malých a středních podniků, podnikatelů, 

8. poukazuje na potenciál malých a 

středních podniků pro tvorbu pracovních 

míst a hospodářství jako celek; považuje za 

klíčové podporovat podnikání a zlepšovat 

podnikatelské prostředí odstraňováním 

administrativních překážek, zlepšováním 

přístupu k financím a podporou daňových 

modelů a zjednodušených postupů 

dodržování daňových předpisů ve prospěch 

malých a středních podniků, podnikatelů, 

osob samostatně výdělečně činných, 



 

PE616.558v02-00 104/134 AM\1143784CS.docx 

CS 

mikrosubjektů a začínajících podniků; mikrosubjektů, začínajících podniků a 

podniků sociální ekonomiky; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  200 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vyzývá Komisi, aby využila 

evropský semestr k podpoře vytváření 

zelených pracovních míst; vyzývá Komisi, 

aby vydala doporučení pro jednotlivé 

země, která mohou přispět k vyšší 

zaměstnanosti a menším ekologickým 

stopám, a žádá o podrobné nezávislé 

studie o nákladech a přínosech přesunutí 

daňové zátěže (např. z práce na 

ekologické zdanění); zdůrazňuje, že tato 

doporučení nesmí mít nechtěný dopad na 

systémy sociálního zabezpečení ani 

nepřiměřený dopad na osoby s nižším 

příjmem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  201 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vyzývá členské státy, aby vytvořily 

politiky, které podpoří skutečnou 

podnikatelskou kulturu mezi mladými 

lidmi od raného věku tím, že jim budou 

poskytovat možnosti stáží a navštěvování 



 

AM\1143784CS.docx 105/134 PE616.558v02-00 

 CS 

podniků; žádá v této souvislosti Komisi, 

aby pokračovala v programu Erasmus pro 

mladé podnikatele; vyzývá členské státy, 

aby podporovaly sdružení a iniciativy, 

které budou pomáhat mladým 

podnikatelům vyvíjet inovativní projekty; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  202 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. uznává, že ženy jsou trvale 

nedostatečně zastoupeny na trhu práce; je 

v tomto ohledu přesvědčen, že pružné 

pracovní smlouvy včetně dobrovolných 

smluv na dobu určitou a na částečný 

úvazek mohou hrát významnou úlohu při 

zvyšování míry účasti skupin, které by 

jinak z trhu práce mohly být vyloučeny, a 

to včetně žen; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  203 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8b. zdůrazňuje, že podniky sociální 

ekonomiky byly rozhodující při 

minimalizaci dopadu krize; proto 

zdůrazňuje, že je potřeba tyto podniky více 

podporovat, zvláště pokud jde o přístup 

k jiným formám financování, včetně 

evropských fondů, a snížení jejich 
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administrativní zátěže; zdůrazňuje, že je 

nutné zasadit je do právního rámce, který 

uzná jejich činnost v EU a zabrání nekalé 

soutěži; s politováním konstatuje, že 

posouzení jejich činnosti se neodrazilo 

v roční analýze růstu, jak vyžadoval 

Parlament; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  204 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8b. zdůrazňuje, že je potřeba větší 

koordinace daňových politik a 

zdokonalení účinnosti a transparentnosti 

daňových systémů, co se týče výběru a 

přerozdělování daní na podporu řádného 

financování sociálních systémů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  205 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8c. naléhavě žádá členské státy, aby 

zdvojnásobily svou snahu transformovat 

nehlášenou práci na hlášenou tím, že 

posílí své mechanismy inspekce práce a 

zavedou opatření, která umožní 

pracovníkům přechod ze stínové 

ekonomiky do ekonomiky oficiální; 

připomíná členským státům, že existuje 
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platforma pro řešení nehlášené práce, 

kterou by měly aktivně využívat k výměně 

osvědčených postupů a za účelem boje 

proti nehlášené práci, krycím 

společnostem a nepravé samostatně 

výdělečné činnosti, což jsou všechno 

rizika pro kvalitu práce i možnosti 

pracovníků využívání systémů sociální 

ochrany a vnitrostátních veřejných 

financí, jež vedou k nekalé soutěži mezi 

evropskými podniky; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  206 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

investovaly do rozvoje nových výrobních 

technologií a služeb a podporovaly je; 

zdůrazňuje jejich potenciál pro zvyšování 

produktivity, tvorbu nových pracovních 

míst a povzbuzení dlouhodobého růstu; 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

v rámci spravedlivého přechodu 

investovaly do rozvoje nových výrobních 

technologií a služeb a podporovaly je; 

zdůrazňuje jejich potenciál pro zvyšování 

udržitelnosti, tvorbu nových kvalitních 

pracovních míst a povzbuzení 

dlouhodobého rozvoje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  207 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

investovaly do rozvoje nových výrobních 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

investovaly do průzkumu a podporovaly 
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technologií a služeb a podporovaly je; 

zdůrazňuje jejich potenciál pro zvyšování 

produktivity, tvorbu nových pracovních 

míst a povzbuzení dlouhodobého růstu; 

rozvoj nových výrobních technologií 

a služeb; zdůrazňuje jejich potenciál pro 

zvyšování produktivity, tvorbu nových 

pracovních míst a povzbuzení 

dlouhodobého růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  208 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. je znepokojen tím, že používání 

pružnějších a nestandardních forem 

zaměstnání ohrožuje jistotu pracovních 

míst, výdělek a pracovní podmínky a může 

vést k vyloučení ze sociální ochrany; 

naléhavě žádá členské státy, aby stanovily 

a uskutečňovaly odpovídající právní 

předpisy v oblasti práce a sociální 

ochrany za účelem zmírnění zvyšujících se 

rizik pro jistotu pracovních míst, výdělek, 

pracovní podmínky a sociální ochranu 

z důvodu rychle se rozšiřujícího využívání 

pružných a nestandardních forem 

zaměstnání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  209 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. žádá Komisi a členské státy, aby se 

v souladu se strategií 2020 posílily 

investice do odvětví výzkumu a vývoje; 
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trvá na tom, že investice do tohoto odvětví 

přispívají ke zvýšení 

konkurenceschopnosti a produktivity 

hospodářství, a proto přispívají 

k vytváření stabilních pracovních míst a 

ke zvýšení mezd; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  210 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9b. zdůrazňuje, jak je významné 

zaručit širokopásmový přístup ve všech 

regionech včetně venkovských oblastí a 

regionů s vážnými a trvalými přírodními 

nebo demografickými problémy, aby se 

tak podpořil harmonický rozvoj v celé EU; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  211 

Ádám Kósa 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. považuje demografický pokles, 

který v různé míře dopadá na regiony EU, 

za jednu ze závažných překážek bránících 

růstu EU; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby zavedly opaření k řešení tohoto 

problému; podtrhuje skutečnost, že 

demografický pokles vyžaduje celostní 

přístup, který by měl zahrnovat 

přizpůsobení potřebné infrastruktury 

a posílení veřejných služeb a flexibilních 

10. považuje demografický pokles, 

který v různé míře dopadá na regiony EU, 

za pouze jednu ze závažných překážek 

bránících růstu EU, které vyžadují odlišné 

přístupy a závazky, jež jsou možné při 

zachování pravomocí členských států a 

přání místních voličů; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby zavedly opaření 

k řešení tohoto problému; podtrhuje 

skutečnost, že demografický pokles 
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pracovních úvazků; vyžaduje celostní přístup, který by měl 

zahrnovat přizpůsobení potřebné 

infrastruktury a posílení veřejných služeb 

a flexibilních pracovních úvazků; 

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  212 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. považuje demografický pokles, 

který v různé míře dopadá na regiony EU, 

za jednu ze závažných překážek bránících 

růstu EU; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby zavedly opaření k řešení tohoto 

problému; podtrhuje skutečnost, že 

demografický pokles vyžaduje celostní 

přístup, který by měl zahrnovat 

přizpůsobení potřebné infrastruktury 

a posílení veřejných služeb a flexibilních 

pracovních úvazků; 

10. považuje demografický pokles, 

který v různé míře dopadá na regiony EU, 

za jednu ze závažných překážek bránících 

růstu EU; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby zavedly opaření k řešení tohoto 

problému; podtrhuje skutečnost, že 

demografický pokles vyžaduje celostní 

přístup, který by měl zahrnovat 

přizpůsobení potřebné infrastruktury 

a posílení veřejných služeb a flexibilních 

pracovních úvazků; trvá na tom, že 

inovativní formy práce by měly jít ruku 

v ruce s odpovídající jistotou pracovních 

míst a přístupnou sociální ochranou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  213 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. považuje demografický pokles, 

který v různé míře dopadá na regiony EU, 

za jednu ze závažných překážek bránících 

růstu EU; vyzývá Komisi a členské státy, 

10. s obavami konstatuje demografický 

propad, který v různé míře postihuje 

všechny regiony EU; zdůrazňuje, že je 

nutné, aby se členské státy okamžitě 
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aby zavedly opaření k řešení tohoto 

problému; podtrhuje skutečnost, že 

demografický pokles vyžaduje celostní 

přístup, který by měl zahrnovat 

přizpůsobení potřebné infrastruktury 

a posílení veřejných služeb a flexibilních 

pracovních úvazků; 

začaly těšit vlastní ekonomické a měnové 

autonomii, aby mohly účinně čelit 

naléhavé situaci v oblasti zaměstnanosti a 

prostřednictvím odpovídajících veřejných 

investic rozvinout dlouhodobý 

strukturální plán k obnovení porodnosti, 

který by měl zahrnovat přizpůsobení 

infrastruktury a posílení veřejných služeb; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  214 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. považuje demografický pokles, 

který v různé míře dopadá na regiony EU, 

za jednu ze závažných překážek bránících 

růstu EU; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby zavedly opaření k řešení tohoto 

problému; podtrhuje skutečnost, že 

demografický pokles vyžaduje celostní 

přístup, který by měl zahrnovat 

přizpůsobení potřebné infrastruktury 

a posílení veřejných služeb a flexibilních 

pracovních úvazků; 

10. považuje demografický pokles, 

který v různé míře dopadá na regiony EU, 

za jednu ze závažných překážek bránících 

růstu EU; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby zavedly opaření k řešení tohoto 

problému; podtrhuje skutečnost, že 

demografický pokles vyžaduje celostní 

přístup, který by měl zahrnovat 

přizpůsobení potřebné infrastruktury 

a posílení veřejných služeb a dobrovolných 

flexibilních pracovních úvazků, které 

zaručují sociální zabezpečení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  215 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. považuje demografický pokles, 10. považuje demografický pokles, 
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který v různé míře dopadá na regiony EU, 

za jednu ze závažných překážek bránících 

růstu EU; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby zavedly opaření k řešení tohoto 

problému; podtrhuje skutečnost, že 

demografický pokles vyžaduje celostní 

přístup, který by měl zahrnovat 

přizpůsobení potřebné infrastruktury 

a posílení veřejných služeb a flexibilních 

pracovních úvazků; 

který v různé míře dopadá na regiony EU, 

za jednu ze závažných překážek bránících 

rozvoji EU; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby zavedly opaření k řešení tohoto 

problému; podtrhuje skutečnost, že 

demografický pokles vyžaduje celostní 

přístup, který by měl zahrnovat 

přizpůsobení potřebné infrastruktury, 

kvalitní pracovní místa s důstojnými 

mzdami a posílení veřejných služeb 

a flexibilních pracovních úvazků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  216 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. s uspokojením bere na vědomí, že 

Komise zahrnula nutnost poskytovat 

statistiky týkající se demografických výzev, 

jako jsou vylidňování nebo rozptýlení 

populace, v rámci svého evropského 

statistického programu; domnívá se, že 

tyto údaje nabízejí důvěryhodný pohled na 

problémy, jimž tyto regiony čelí, a tím 

umožňují nalézat lepší řešení; žádá 

Komisi, aby měla tyto statistiky na paměti 

při vypracovávání budoucího víceletého 

finančního rámce; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  217 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

podporovaly celoživotní vzdělávání, 

zejména u starších pracovníků, aby se 

přizpůsobily jejich dovednosti a zlepšila 

jejich zaměstnatelnost; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  218 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. připomíná, že rostoucí střední 

délka života vyžaduje přizpůsobení 

důchodových systémů, aby se zajistila 

dobrá kvalita života starších osob; 

zdůrazňuje, že toho lze dosáhnout 

vztažením věku odchodu do důchodu 

nejen ke střední délce života, ale také 

k počtům let, po která bylo přispíváno do 

systému pojištění, a předcházení 

předčasnému odchodu z pracovního trhu; 

11. zdůrazňuje, že střední délka života 

poklesla v roce 2016 poprvé od roku 2002 

a že je nezbytné posoudit, zda se tento 

vývoj stane trendem, a to před provedením 

přizpůsobení důchodových systémů; 

zdůrazňuje, že zajištění dobré kvality 
života starších osob lze dosáhnout 

všeobecným přístupem k veřejným, 

solidárním a přiměřeným důchodovým 

systémům; vyzývá Komisi k podpoře 

členských států při posílení veřejných a 

zaměstnaneckých penzijních systémů, aby 

poskytovaly přiměřený důchodový příjem 

nad hranicí chudoby a umožnily 

důchodcům zachovat svůj životní standard 

a žít důstojně a nezávisle; opakuje svůj 

požadavek, aby započítání doby péče o 

jiné osoby do penzijních systémů 

nahradilo příspěvky, o které ženy i muži 

přišli z důvodu péče o dítě nebo 

poskytování dlouhodobé péče, coby 

nástroj ke snížení rozdílů ve výši důchodů 

žen a mužů; zdůrazňuje, že ačkoli systémy 

osobního penzijního pojištění mohou být 

významným nástrojem ke zlepšení 

přiměřenosti důchodů, zákonné solidární 

penzijní systémy jsou i nadále 
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nejúčinnějším nástrojem pro boj 

s chudobou a sociálním vyloučením ve 

stáří; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  219 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. připomíná, že rostoucí střední délka 

života vyžaduje přizpůsobení důchodových 

systémů, aby se zajistila dobrá kvalita 

života starších osob; zdůrazňuje, že toho 

lze dosáhnout vztažením věku odchodu do 

důchodu nejen ke střední délce života, ale 

také k počtům let, po která bylo přispíváno 

do systému pojištění, a předcházení 

předčasnému odchodu z pracovního trhu; 

11. připomíná, že rostoucí střední délka 

života vyžaduje přizpůsobení důchodových 

systémů, aby se zajistila dobrá kvalita 

života starších osob; zdůrazňuje, že toho 

lze dosáhnout vztažením věku odchodu do 

důchodu nejen ke střední délce života, ale 

také k počtům let, po která bylo přispíváno 

do systému pojištění, a předcházení 

předčasnému odchodu z pracovního trhu; 

zdůrazňuje, že by měl být vyřešen 

absurdní jev udržování delšího 

pracovního života, zatímco mladí lidé jsou 

nezaměstnaní, měly by být uznány 

dovednosti uprchlíků a migrantů nebo by 

jim měly být nabídnuty příležitosti 

k rozvoji dovedností, aby dostali šanci 

vstoupit na trh práce, a zároveň je třeba 

podporovat udržitelnost důchodových 

systémů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  220 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. připomíná, že rostoucí střední délka 

života vyžaduje přizpůsobení důchodových 

systémů, aby se zajistila dobrá kvalita 

života starších osob; zdůrazňuje, že toho 

lze dosáhnout vztažením věku odchodu do 

důchodu nejen ke střední délce života, ale 

také k počtům let, po která bylo přispíváno 

do systému pojištění, a předcházení 

předčasnému odchodu z pracovního trhu; 

11. připomíná, že rostoucí střední délka 

života vyžaduje přizpůsobení důchodových 

systémů, aby se zajistila dobrá kvalita 

života starších osob; zdůrazňuje, že toho 

lze dosáhnout zajištěním přiměřených 

minimálních důchodů, poskytnutím 

vhodných pracovních podmínek, které 

umožní pracovat déle těm, kteří si to přejí, 

nebo vztažením věku odchodu do důchodu 

nejen ke zdravé střední délce života, ale 

také k počtům let, po která bylo přispíváno 

do systému pojištění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  221 

Verónica Lope Fontagné 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. připomíná, že rostoucí střední délka 

života vyžaduje přizpůsobení důchodových 

systémů, aby se zajistila dobrá kvalita 

života starších osob; zdůrazňuje, že toho 

lze dosáhnout vztažením věku odchodu do 

důchodu nejen ke střední délce života, ale 

také k počtům let, po která bylo přispíváno 

do systému pojištění, a předcházení 

předčasnému odchodu z pracovního trhu; 

11. připomíná, že rostoucí střední délka 

života vyžaduje přizpůsobení důchodových 

systémů, aby se zajistila jejich udržitelnost 

a dobrá kvalita života starších osob; 

zdůrazňuje, že toho lze dosáhnout 

vztažením věku odchodu do důchodu nejen 

ke střední délce života, ale také k počtům 

let, po která bylo přispíváno do systému 

pojištění, a předcházení předčasnému 

odchodu z pracovního trhu; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  222 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

usilovaly o politiku aktivního stárnutí, 

sociální začleňování starších osob 

a mezigenerační solidaritu; 

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

usilovaly o politiku aktivního stárnutí, 

sociální začleňování starších osob 

a mezigenerační solidaritu; připomíná, že 

nákladově efektivnější zdravotnické 

systémy a dlouhodobá péče, které zajišťují 

včasný přístup ke kvalitní finančně 

dostupné preventivní a léčebné zdravotní 

péči, jsou zásadní rovněž z hlediska 

produktivity; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  223 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. upozorňuje členské státy, a to 

s ohledem na stárnutí občanů EU a 

vysokou míru nezaměstnanosti mladých 

lidí v některých částech EU, na sociální 

riziko spočívající v tom, že nedokážou 

zaručit udržitelnost, bezpečnost, 

přiměřenost a účinnost systémů 

sociálního zabezpečení v průběhu 

nadcházejících desetiletí; proto vybízí 

členské státy, aby bojovaly proti 

nezaměstnanosti mezi lidmi 

v produktivním věku; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  224 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. je toho názoru, že politika 

soudržnosti jako hlavní investiční politika 

Evropské unie prokázala svou efektivitu při 

zmírňování nerovností, a že by tedy měla 

být zachována minimálně na podobné 

rozpočtové úrovni i v budoucím víceletém 

finančním rámci; má za to, že Evropský 

sociální fond by měl být zachován jako 

hlavní nástroj EU pro integraci 

a opětovnou integraci pracovníků na 

pracovní trh; 

13. je toho názoru, že politika 

soudržnosti jako hlavní investiční politika 

Evropské unie prokázala svou efektivitu při 

zmírňování nerovností, a že by tedy měla 

být zachována minimálně na podobné 

rozpočtové úrovni i v budoucím víceletém 

finančním rámci; má za to, že Evropský 

sociální fond by měl být rozšířen, aby 

zajistil, že dosáhne výše alespoň 30 % 

stávajících strukturálních a investičních 

fondů v příštím VFR zaměřených na boj 

s nerovností, na snížení míry chudoby a 

na provádění zásad zakotvených 

v evropském pilíři sociálních práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  225 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. je toho názoru, že politika 

soudržnosti jako hlavní investiční politika 

Evropské unie prokázala svou efektivitu při 

zmírňování nerovností, a že by tedy měla 

být zachována minimálně na podobné 

rozpočtové úrovni i v budoucím víceletém 

finančním rámci; má za to, že Evropský 

sociální fond by měl být zachován jako 

hlavní nástroj EU pro integraci 

a opětovnou integraci pracovníků na 

pracovní trh; 

13. je toho názoru, že politika 

soudržnosti jako veřejná hlavní investiční 

politika Evropské unie prokázala svou 

efektivitu při zmírňování nerovností, a že 

by tedy měla být zachována minimálně na 

podobné rozpočtové úrovni i v budoucím 

víceletém finančním rámci; má za to, že 

Evropský sociální fond by měl být 

zachován jako hlavní nástroj EU pro 

integraci a opětovnou integraci pracovníků 

na pracovní trh a také pro opatření 

podporující sociální začlenění a boj proti 

chudobě a nerovnostem; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  226 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. je toho názoru, že politika 

soudržnosti jako hlavní investiční politika 

Evropské unie prokázala svou efektivitu při 

zmírňování nerovností, a že by tedy měla 

být zachována minimálně na podobné 

rozpočtové úrovni i v budoucím víceletém 

finančním rámci; má za to, že Evropský 

sociální fond by měl být zachován jako 

hlavní nástroj EU pro integraci 

a opětovnou integraci pracovníků na 

pracovní trh; 

13. je toho názoru, že politika 

soudržnosti jako hlavní investiční politika 

Evropské unie prokázala svou efektivitu při 

zmírňování nerovností a zlepšování 

začlenění a snižování chudoby a že by 

tedy měla být rozšířena i v budoucím 

víceletém finančním rámci; má za to, že 

Evropský sociální fond by měl být 

zachován jako hlavní nástroj EU pro 

integraci a opětovnou integraci pracovníků 

na pracovní trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  227 

Krzysztof Hetman 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. uznává potenciál Evropského 

fondu pro strategické investice (EFSI) při 

podpoře růstu a zaměstnanosti ve vysoce 

rizikových investičních projektech; je však 

znepokojen obrovskými rozdíly ve 

využívání fondu mezi EU-15 a 

EU-13[1];[1] 

http://www.eib.org/attachments/ev/ev_eval

uation_efsi_en.pdf 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  228 

Georgi Pirinski, Javi López 
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Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. rovněž zdůrazňuje úlohu 

programu Evropské unie pro 

zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), 

který prosazuje vysokou kvalitu a 

udržitelnost zaměstnanosti, zaručuje 

odpovídající a důstojnou sociální ochranu 

a bojuje proti sociálnímu vyloučení a 

chudobě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  229 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. je toho názoru, že by v budoucím 

víceletém finančním rámci měly být 

navýšeny prostředky pro sociální 

začlenění a snížení chudoby a měla by se 

posílit snaha o předcházení dětské 

chudobě a boj proti ní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  230 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. naléhavě žádá členské státy, aby 
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posoudily, zda by mohly snížit daně na 

zboží základní potřeby, zejména potraviny, 

což je jedno z nejzákladnějších opatření 

sociální spravedlnosti; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  231 

Kostadinka Kuneva 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13b. zdůrazňuje, že je nutné přisoudit 

nejméně 5 % EFSI programům 

zaměřeným zejména na řešení 

nezaměstnanosti mladých lidí a 

dlouhodobé nezaměstnanosti a umožnit, 

aby příspěvek EU v případě nutnosti 

přesáhl 50 % celkové částky vyžadované 

pro země s mimořádným znevýhodněním; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  232 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13c. navrhuje vyjmout z evropského 

Paktu o stabilitě a růstu finanční 

prostředky přidělené programům na 

podporu nezaměstnaných, a to zejména 

prostřednictvím aktivních politik v oblasti 

trhu práce včetně tvorby pracovních míst 

v zemích s mírou nezaměstnanosti nad 

průměrem eurozóny, coby investice do 

lidského kapitálu, které udrží potenciál 

růstu, neboť podle Evropského 
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hospodářského a sociálního výboru nelze 

politiku výdajů měřit pouhým účetním 

výsledkem jakožto schodkem, ale podle 

dopadu, jaký má na reálnou ekonomiku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  233 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 

se zdravotním postižením na pracovní trh 

prostřednictvím odstraňování legislativních 

překážek a tvorby pobídek pro jejich 

zaměstnávání; 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 

se zdravotním postižením na pracovní trh 

prostřednictvím odstraňování legislativních 

překážek a tvorby pobídek pro jejich 

zaměstnávání; zdůrazňuje, že odborná 

příprava a vzdělávání jsou nejlepší 

prostředky pro zvýšení kvality pracovních 

příležitostí, a tvrdí, že by měla být přijata 

opatření za účelem integrace osob se 

zdravotním postižením na všech úrovních 

vzdělávání a odborné přípravy, a to za 

pomoci prostředků, které vyhoví jejich 

zvláštním potřebám; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  234 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 

se zdravotním postižením na pracovní trh 

prostřednictvím odstraňování legislativních 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 

se zdravotním postižením na pracovní trh 

prostřednictvím odstraňování legislativních 
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překážek a tvorby pobídek pro jejich 

zaměstnávání; 

překážek a tvorby pobídek pro jejich 

zaměstnávání; připomíná, že zcela zásadní 

je pracovní prostředí upravené pro lidi se 

zdravotním postižením, jakož i finanční 

podpora, která jim má pomoci se 

plnohodnotně uplatnit na trhu práce a ve 

společnosti jako celku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  235 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 

se zdravotním postižením na pracovní trh 

prostřednictvím odstraňování legislativních 

překážek a tvorby pobídek pro jejich 

zaměstnávání; 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 

se zdravotním postižením na pracovní trh 

prostřednictvím odstraňování legislativních 

překážek a tvorby pobídek pro jejich 

zaměstnávání; žádá Komisi, aby zařadila 

srovnávací přehled sociálních ukazatelů 

týkající se pracovního a sociálního 

začlenění osob se zdravotním postižením; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  236 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 

se zdravotním postižením na pracovní trh 

prostřednictvím odstraňování legislativních 

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zintenzivnily úsilí o další začleňování osob 

se zdravotním postižením na pracovní trh 

prostřednictvím odstraňování legislativních 
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překážek a tvorby pobídek pro jejich 

zaměstnávání; 

překážek, boje proti diskriminaci a 

přizpůsobení pracovních míst, jakož i 

prostřednictvím tvorby pobídek pro jejich 

zaměstnávání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  237 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vybízí členské státy, aby zavedly 

nezbytná opatření pro sociální začlenění 

uprchlíků a také příslušníků etnických 

menšin nebo lidí přistěhovaleckého 

původu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  238 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. podtrhuje skutečnost, že nesladění 

poptávky po práci s nabídkou představuje 

problém, který se týká všech regionů EU, 

a to i těch nejrozvinutějších; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby tuto otázku 

řešily zaváděním opatření k usnadnění 

mobility pracovníků napříč pracovními 

pozicemi, odvětvími a lokalitami s cílem 

uspokojit poptávku po práci v méně i více 

rozvinutých regionech; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby navíc věnovaly zvláštní 

15. podtrhuje skutečnost, že nesladění 

poptávky po práci s nabídkou představuje 

problém, který se týká všech regionů EU, a 

že jej nelze vyřešit nucením lidí do 

nejistých pracovních životů, které se 

vyznačují přerušovanými profesními 

dráhami, neustálými změnami 

zaměstnání, odvětví a měst, 

zanedbatelnými vyhlídkami na stabilitu a 

profesní postup a povýšení; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby tuto otázku 
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pozornost jedinečné situaci přeshraničních 

pracovníků a pracovníků v okrajových 

regionech; 

řešily zaváděním opatření k zajištění 

stability a důstojných pracovních 

podmínek, které usnadní mobilitu 

pracovníků napříč pracovními pozicemi, 

odvětvími a lokalitami; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby navíc věnovaly zvláštní 

pozornost jedinečné situaci přeshraničních 

pracovníků a pracovníků v okrajových 

regionech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  239 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. podtrhuje skutečnost, že nesladění 

poptávky po práci s nabídkou představuje 

problém, který se týká všech regionů EU, 

a to i těch nejrozvinutějších; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby tuto otázku 

řešily zaváděním opatření k usnadnění 

mobility pracovníků napříč pracovními 

pozicemi, odvětvími a lokalitami s cílem 

uspokojit poptávku po práci v méně i více 

rozvinutých regionech; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby navíc věnovaly zvláštní 

pozornost jedinečné situaci přeshraničních 

pracovníků a pracovníků v okrajových 

regionech; 

15. podtrhuje skutečnost, že nesladění 

poptávky po práci s nabídkou představuje 

problém, který se týká všech regionů EU, 

a to i těch nejrozvinutějších; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby tuto otázku 

řešily zaváděním opatření k usnadnění 

mobility pracovníků napříč pracovními 

pozicemi, odvětvími a lokalitami s cílem 

uspokojit poptávku po práci v méně i více 

rozvinutých regionech; uznává, že 

pracovní mobilita uvnitř EU mezi 

jednotlivými členskými státy pomáhá 

uspokojit nabídku a poptávku, ale 

zdůrazňuje, že vysoká pracovní mobilita 

může vnést sociální napětí do cílových 

regionů; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby navíc věnovaly zvláštní pozornost 

jedinečné situaci přeshraničních 

pracovníků a pracovníků v okrajových 

regionech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  240 
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Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. podtrhuje skutečnost, že nesladění 

poptávky po práci s nabídkou představuje 

problém, který se týká všech regionů EU, 

a to i těch nejrozvinutějších; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby tuto otázku 

řešily zaváděním opatření k usnadnění 

mobility pracovníků napříč pracovními 

pozicemi, odvětvími a lokalitami s cílem 

uspokojit poptávku po práci v méně i více 

rozvinutých regionech; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby navíc věnovaly zvláštní 

pozornost jedinečné situaci přeshraničních 

pracovníků a pracovníků v okrajových 

regionech; 

15. podtrhuje skutečnost, že nesladění 

poptávky po práci s nabídkou představuje 

problém, který se týká všech regionů EU, 

a to i těch nejrozvinutějších; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby tuto otázku 

řešily zaváděním opatření k usnadnění 

mobility pracovníků napříč pracovními 

pozicemi, odvětvími a lokalitami s cílem 

uspokojit poptávku po práci v méně i více 

rozvinutých regionech; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby navíc věnovaly zvláštní 

pozornost jedinečné situaci přeshraničních 

pracovníků a pracovníků v okrajových a 

nejvzdálenějších regionech; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  241 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. s politováním konstatuje, že ani po 

bezpočtu žádostí Evropského parlamentu 

nejsou nejvzdálenější regiony zahrnuty 

v roční analýze růstu; naléhavě žádá 

Komisi s cílem zaručit rovnost mezi 

regiony a prosadit vzestupnou 

konvergenci, o čemž se již hojně 

diskutovalo, aby více uplatňovala článek 

349 SFEU ve snaze posílit integraci 

nejvzdálenějších regionů do EU; 

zdůrazňuje, že je třeba i nadále věnovat 

zvláštní pozornost nejvzdálenějším 

regionům, a to nejen co se týče 

rozdělování finančních prostředků, ale 
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rovněž na základě dopadu, jaký mohou 

mít evropské politiky na jejich sociální 

situaci a úrovně zaměstnanosti; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  242 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. vítá nové iniciativy navržené 

Komisí, jako je zahájení veřejné 

konzultace o Evropském orgánu pro 

pracovní záležitosti, jakož i o evropském 

čísle sociálního pojištění; vyzývá proto 

členské státy, aby poskytly inspektorátům 

práce odpovídající prostředky a rovněž 

aby zlepšily přeshraniční spolupráci mezi 

kontrolními službami a elektronickou 

výměnu informací a údajů s cílem 

zdokonalit účinnost kontrol určených 

k předcházení podvodům v sociální oblasti 

a nehlášené práci a k boji proti nim a ke 

snížení administrativní zátěže; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  243 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

pokračovaly v iniciativách zaměřených na 

zvýšení přístupu k lepšímu vzdělávání, 

dovednostem a zaměstnání a aby zaručily 
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výraznější zaměření na zelené a oběhové 

hospodářství ve všech činnostech 

týkajících se dovedností;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  244 

Ulrike Trebesius 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. je přesvědčen, že za účelem 

udržení a zvýšení celosvětové 

konkurenceschopnosti musí být regulační 

rámec trhu práce v členských státech 

jasný, jednoduchý a pružný a zároveň 

musí zachovávat vysoké pracovní 

standardy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  245 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15b. je přesvědčen, že je důležité 

podporovat dialog mezi kulturami, aby 

bylo pro migranty, uprchlíky a žadatele o 

azyl snazší vstoupit na trh práce a začlenit 

se do společnosti; připomíná, že 

přistěhovalci přinášejí nové dovednosti a 

znalosti, a vyzývá k vývoji nástrojů 

poskytujících vícejazyčné informace o 

stávajících příležitostech pro formální a 

neformální učení, odborné vzdělávání, 

stáže a dobrovolnickou činnost; 



 

PE616.558v02-00 128/134 AM\1143784CS.docx 

CS 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  246 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15b. žádá o pevnější závazek k boji proti 

chudobě a vzrůstající nerovnosti a 

v nezbytných případech k větším 

investicím do sociální infrastruktury a 

podpoře pro nejvíce zasažené, aby byly 

nerovnosti odpovídajícím způsobem 

řešeny, zejména prostřednictvím systémů 

sociální ochrany, které zajišťují 

přiměřenou a náležitě zacílenou podporu 

příjmu, ale rovněž prostřednictvím návrhů 

vnitrostátních daňových systémů a 

systémů sociálních dávek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  247 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15c. vyzývá členské státy, aby začlenily 

genderový rozměr a zásadu rovnosti žen a 

mužů do svých národních programů 

reforem a programů stability a 

konvergenčních programů 

prostřednictvím stanovení kvalitativních 

cílů a opatření, která se týkají 

přetrvávajících nerovností mezi ženami a 

muži; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  248 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 c (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15c. zdůrazňuje, že v období let 2014 až 

2016 zaostával růst reálných mezd za 

růstem produktivity i přes zlepšení, k nimž 

na trhu práce došlo; připomíná, že růst 

reálných mezd je coby výsledek zvýšené 

produktivity zásadní pro řešení 

nerovností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  249 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. podtrhuje úlohu sociálních partnerů 

coby zásadních zúčastněných stran 

v procesu reformy a přidanou hodnotu 

jejich zapojení do návrhů, načasování 

a provádění reforem; podporuje názor, že 

nové podoby zaměstnání na 

globalizovaném trhu vyžadují nové formy 

sociálního dialogu; potvrzuje, že členské 

státy musí pomáhat lidem vytvářet 

dovednosti, které trh práce požaduje; 

16. podtrhuje úlohu sociálních partnerů 

coby zásadních zúčastněných stran, 

postupů vnitrostátního sociálního dialogu 

a občanské společnosti v procesu reformy 

a přidanou hodnotu jejich aktivního 

zapojení do návrhů, načasování 

a provádění reforem; zdůrazňuje, že 

účinné zapojení do návrhů politik umožní 

sociálním partnerům, aby se cítili více 

zapojeni do vnitrostátních reforem 

přijatých jako výsledek doporučení pro 

jednotlivé země týkajících se evropského 

semestru, a tudíž bude posílena jejich 

zodpovědnost ve vztahu k výsledkům; 

podporuje názor, že nové podoby 

zaměstnání na globalizovaném trhu 
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vyžadují nové formy sociálního dialogu a 

žádá Komisi a členské státy, aby 

podporovaly tvorbu těchto nových forem 

sociálního dialogu a rozšíření 

kolektivních smluv a ochrany na tyto nové 

podoby zaměstnání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  250 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. podtrhuje úlohu sociálních partnerů 

coby zásadních zúčastněných stran 

v procesu reformy a přidanou hodnotu 

jejich zapojení do návrhů, načasování 

a provádění reforem; podporuje názor, že 

nové podoby zaměstnání na 

globalizovaném trhu vyžadují nové formy 

sociálního dialogu; potvrzuje, že členské 

státy musí pomáhat lidem vytvářet 

dovednosti, které trh práce požaduje; 

16. podtrhuje úlohu sociálních partnerů 

coby zásadních zúčastněných stran 

v procesu reformy a přidanou hodnotu 

jejich zapojení do návrhů, načasování 

a provádění reforem; podporuje názor, že 

nové podoby zaměstnání na 

globalizovaném trhu vyžadují nové formy 

sociálního dialogu; zdůrazňuje však, že je 

nutné obnovit pracovněprávní vztahy 

podporující kolektivní smlouvy pro 

všechny, a nikoli je deregulovat; 

pracovníci musí být informováni o svých 

právech a ochráněni v případě oznámení 

nekalých praktik; potvrzuje, že členské 

státy musí pomáhat lidem vytvářet 

dovednosti, které trh práce požaduje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  251 

Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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16. podtrhuje úlohu sociálních partnerů 

coby zásadních zúčastněných stran 

v procesu reformy a přidanou hodnotu 

jejich zapojení do návrhů, načasování 

a provádění reforem; podporuje názor, že 

nové podoby zaměstnání na 

globalizovaném trhu vyžadují nové formy 

sociálního dialogu; potvrzuje, že členské 

státy musí pomáhat lidem vytvářet 

dovednosti, které trh práce požaduje; 

16. podtrhuje úlohu sociálních partnerů 

coby zásadních zúčastněných stran 

v procesu reformy a přidanou hodnotu 

jejich zapojení do návrhů, načasování 

a provádění reforem; podporuje názor, že 

nové podoby zaměstnání na 

globalizovaném trhu vyžadují nové formy 

sociálního dialogu; potvrzuje, že členské 

státy musí pomáhat lidem vytvářet 

dovednosti, které trh práce požaduje; je 

přesvědčen, že pokud máme dosáhnout 

vzestupné konvergence, je potřeba 

usilovat o sociální dialog v každé fázi 

procesu evropského semestru; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  252 

Jean Lambert 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. podtrhuje úlohu sociálních partnerů 

coby zásadních zúčastněných stran 

v procesu reformy a přidanou hodnotu 

jejich zapojení do návrhů, načasování 

a provádění reforem; podporuje názor, že 

nové podoby zaměstnání na 

globalizovaném trhu vyžadují nové formy 

sociálního dialogu; potvrzuje, že členské 

státy musí pomáhat lidem vytvářet 

dovednosti, které trh práce požaduje; 

16. podtrhuje úlohu sociálních partnerů 

a občanské společnosti coby zásadních 

zúčastněných stran v procesu reformy 

a přidanou hodnotu jejich zapojení do 

návrhů, načasování a provádění reforem; 

vyzývá Komisi, aby navrhla obecné 

postupy a mechanismy pro odpovídající 

zapojení všech příslušných zúčastněných 

stran; podporuje názor, že nové podoby 

zaměstnání na globalizovaném trhu 

vyžadují nové formy sociálního a 

občanského dialogu; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  253 
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Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. podtrhuje úlohu sociálních partnerů 

coby zásadních zúčastněných stran 

v procesu reformy a přidanou hodnotu 

jejich zapojení do návrhů, načasování 

a provádění reforem; podporuje názor, že 

nové podoby zaměstnání na 

globalizovaném trhu vyžadují nové formy 

sociálního dialogu; potvrzuje, že členské 

státy musí pomáhat lidem vytvářet 

dovednosti, které trh práce požaduje; 

16. podtrhuje úlohu sociálních partnerů 

a občanské společnosti coby zásadních 

zúčastněných stran v procesu reformy 

a přidanou hodnotu jejich zapojení do 

návrhů, načasování a provádění reforem; 

podporuje názor, že nové podoby 

zaměstnání na globalizovaném trhu 

vyžadují nové formy sociálního dialogu; 

potvrzuje, že členské státy musí pomáhat 

lidem vytvářet dovednosti, které trh práce 

požaduje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  254 

Krzysztof Hetman 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. podtrhuje úlohu sociálních partnerů 

coby zásadních zúčastněných stran 

v procesu reformy a přidanou hodnotu 

jejich zapojení do návrhů, načasování 

a provádění reforem; podporuje názor, že 

nové podoby zaměstnání na 

globalizovaném trhu vyžadují nové formy 

sociálního dialogu; potvrzuje, že členské 

státy musí pomáhat lidem vytvářet 

dovednosti, které trh práce požaduje; 

16. podtrhuje úlohu sociálních partnerů 

a občanské společnosti coby zásadních 

zúčastněných stran v procesu reformy 

a přidanou hodnotu jejich zapojení do 

návrhů, načasování a provádění reforem; 

podporuje názor, že nové podoby 

zaměstnání na globalizovaném trhu 

vyžadují nové formy sociálního dialogu; 

potvrzuje, že členské státy musí pomáhat 

lidem vytvářet dovednosti, které trh práce 

požaduje; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  255 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. tvrdí, že členské státy musí 

pomáhat lidem získávat dovednosti 

vyžadované na trhu práce; zdůrazňuje, že 

podle Evropského střediska pro rozvoj 

odborného vzdělávání (Cedefop) a 

srovnávacího přehledu strategie EU 2020 

distribuce dovedností pracovníků v roce 

2016 velkou měrou odpovídala 

kvalifikačním požadavkům trhu práce, že 

nabídka práce předčila poptávku u všech 

typů kvalifikace, přičemž zvlášť vysoká 

byla v případě nízké a střední kvalifikace; 

zdůrazňuje, že odhady střediska Cedefop 

vykazují paralelní vzestup dovedností na 

straně poptávky i nabídky od roku 2025 a 

že se očekává, že změna úrovní dovedností 

se bude rychleji měnit u pracovníků, než 

jaké budou požadavky trhu práce; proto 

vyzývá Komisi a členské státy, aby pečlivě 

přehodnotily obtížnou dostupnost trhu 

práce; je znepokojen nárůstem míry 

překvalifikovanosti (25 % v roce 2014); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  256 

Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. zdůrazňuje, že genderová 

diskriminace, jako jsou rozdíly 

v odměňování žen a mužů nebo rozdíly 

v míře zaměstnanosti mezi muži a ženami, 
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je stále obrovská, přičemž průměrný 

hrubý hodinový výdělek mužských 

zaměstnanců je o 16 % vyšší, než je tomu 

u žen; zdůrazňuje, že tyto rozdíly jsou 

způsobené nedostatečným zastoupením 

žen v dobře placených odvětvích, 

diskriminací na trhu práce a vysokou 

mírou žen zaměstnaných na částečný 

pracovní úvazek; naléhá, že k překlenutí 

těchto rozdílů je nezbytný další pokrok; 

připomíná v této souvislosti Komisi, aby 

začlenila do strategie EU 2020 pilíř 

rovnosti žen a mužů a zastřešující cíl 

týkající se rovnosti žen a mužů; 

Or. en 

 


