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Pozměňovací návrh 1
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na cíle udržitelného 
rozvoje přijaté vedoucími světovými 
představiteli v září roku 2015 a podpořené 
Radou, která se zavázala k jejich 
provádění,

– s ohledem na cíle udržitelného 
rozvoje OSN přijaté vedoucími světovými 
představiteli v září roku 2015 a podpořené 
Radou, která se zavázala k jejich 
provádění,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady o 
ekonomice blahobytu1a,
_________________
1a Úř. věst. C 400, 26.11.2019, s. 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
8. června 2010 „Rovnost a zdraví jako 
součásti všech politik: solidarita v oblasti 
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zdraví“,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Právní východisko 10 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
24. října 2019 o ekonomice blahobytu,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 11. prosince 2019 „Zelená dohoda 
pro Evropu“ (COM(2019) 640),

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na iniciativu OECD a 
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Evropské komise týkající se zdravotního 
stavu v cyklu EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 15. listopadu 2018 o 
pečovatelských službách v EU pro větší 
rovnost žen a mužů,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 27 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
25. října 2017 o  aspektech týkajících se 
základních práv v integraci Romů v EU: 
boj proti nesnášenlivosti vůči Romům,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Právní východisko 27 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro 
Evropu,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 37 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na sdělení Evropské 
komise ze dne 20. února 2013 nazvané Za 
sociální investice pro růst a soudržnost – 
včetně provádění Evropského sociálního 
fondu v období 2014–2020 (COM(2013) 
83 final) a na doprovodné pracovní 
dokumenty útvarů ke sdělení nazvané 
Investice do zdraví (SWD(2013) 43 final) 
a Dlouhodobá péče ve stárnoucích 
společnostech – výzvy a politické možnosti 
(SWD(2013)41 final),

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Kira Marie Peter-Hansen

Návrh usnesení
Právní východisko 37 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument 
útvarů Evropské komise ze dne 4. září 
2013 – Zpráva o nerovnostech v oblasti 
zdraví v Evropské unii (SWD(2013) 328 
final),
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Or. en

Pozměňovací návrh 12
Kira Marie Peter-Hansen

Návrh usnesení
Právní východisko 37 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Evropské 
komise ze dne 4. dubna 2014 nazvané 
Účinné, dostupné a odolné systémy 
zdravotní péče (COM(2014) 215 final),

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Kira Marie Peter-Hansen

Návrh usnesení
Právní východisko 37 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
20. června 2014 o hospodářské krizi a 
zdravotní péči,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Kira Marie Peter-Hansen

Návrh usnesení
Právní východisko 37 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
24. října 2019 o ekonomice blahobytu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že míra 
zaměstnanosti osob ve věku mezi 20 a 64 
lety dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2019 
73,9 % v EU a 72,7 % v eurozóně;

A. vzhledem k tomu, že míra 
zaměstnanosti osob ve věku mezi 20 a 64 
lety dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2019 
73,9 % v EU a 72,7 % v eurozóně; 
vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti 
se může přiblížit k cíli strategie Evropa 
2020, ale není pravděpodobné, že jej 
dosáhne; vzhledem k tomu, že celkový 
počet odpracovaných hodin dosáhl úrovně 
z roku 2008;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že míra 
zaměstnanosti osob ve věku mezi 20 a 64 
lety dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2019 
73,9 % v EU a 72,7 % v eurozóně;

A. vzhledem k tomu, že míra 
zaměstnanosti osob ve věku mezi 20 a 64 
lety dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2019 
73,9 % v EU a 72,7 % v eurozóně; 
vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti 
znevýhodněných sociálních skupin, jako 
jsou osoby se zdravotním postižením, 
bezdomovci a Romové, je výrazně nižší;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
France Jamet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že míra 
zaměstnanosti osob ve věku mezi 20 a 64 
lety dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2019 
73,9 % v EU a 72,7 % v eurozóně;

A. vzhledem k tomu, že míra 
zaměstnanosti osob ve věku mezi 20 a 64 
lety dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2019 
73,9 % v EU a 72,7 % v eurozóně, přičemž 
mezi členskými státy jsou značné rozdíly;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že zásada 
rovnosti žen a mužů je jednou ze 
základních hodnot EU a je zakotvena v 
článku 2 a čl. 3 odst. 3 Smlouvy o 
Evropské unii, a vzhledem k tomu, že 
články 8 a 11 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a článek 23 Listiny 
základních práv jednoznačně uvádí 
závazek EU k začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů jako nástroje k 
odstraňování nerovností, prosazování 
rovnosti žen a mužů a boje proti 
diskriminaci ve všech jejích politikách a 
činnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Dennis Radtke
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že podle 
srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů, který doprovází evropský pilíř 
sociálních práv, jsou trh práce a sociální 
trendy v EU nadále příznivé pro 9 ze 14 
hlavních ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že zaměstnanost 
v EU nadále rostla a ve třetím čtvrtletí 
roku 2019 bylo v EU zaměstnáno 241,9 
milionu lidí, což je nejvyšší úroveň, které 
kdy bylo dosaženo;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že 
nezaměstnanost ve třetím čtvrtletí roku 
2019 dosáhla rekordně nízkých 6,3 %;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že se míra 
zaměstnanosti starších pracovníků (55–64 
let) v roce 2018 zvýšila na 58,7 %; 
vzhledem k tomu, že starší pracovníci jsou 
i nadále hlavní hnací silou růstu 
zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že 
nedostatek přiměřených pečovatelských 
služeb je překážkou bránící udržení 
starších pracovníků, a zejména žen, na trhu 
práce;

B. vzhledem k tomu, že se míra 
zaměstnanosti starších pracovníků (55–64 
let) v roce 2018 zvýšila na 58,7 %; 
vzhledem k tomu, že starší pracovníci jsou 
i nadále hlavní hnací silou růstu 
zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že 
nedostatek přiměřených pečovatelských 
služeb je překážkou bránící udržení 
starších pracovníků, a zejména žen, na trhu 
práce; vzhledem k tomu, že Romové jsou i 
nadále nejméně zastoupenou skupinou v 
oblasti zaměstnanosti (pouze 43 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že se míra 
zaměstnanosti starších pracovníků (55–64 
let) v roce 2018 zvýšila na 58,7 %; 
vzhledem k tomu, že starší pracovníci jsou 
i nadále hlavní hnací silou růstu 
zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že 
nedostatek přiměřených pečovatelských 
služeb je překážkou bránící udržení 
starších pracovníků, a zejména žen, na trhu 
práce;

B. vzhledem k tomu, že se míra 
zaměstnanosti starších pracovníků (55–64 
let) v roce 2018 zvýšila na 58,7 %; 
vzhledem k tomu, že starší pracovníci jsou 
i nadále hlavní hnací silou růstu 
zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že 
nedostatek přiměřených pečovatelských 
služeb je překážkou bránící udržení 
pracovníků, a zejména žen, na trhu práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že přetrvávající 
rozdíly mezi ženami a muži v EU, jako 
např. 11,5% rozdíl v zaměstnanosti žen a 
mužů, 16% rozdíl v odměňování žen a 
mužů a 35,7% rozdíl ve výši důchodů žen 
a mužů i nedostatečné zastoupení žen v 
dobře placených odvětvích – jež jsou 
částečně dány tím, že mnoho žen je 
nuceno poskytovat neformální péči a 
vykonávat neplacenou práci v domácnosti 
– nejsou nejen nespravedlivé, ale také 
staví ženy do zranitelných nebo nejistých 
situací, jako je chudoba nebo sociální 
vyloučení; vzhledem k tomu, že rozdíly v 
odměňování a rozdíly ve výši důchodů žen 
a mužů jsou vyšší u migrantek a 
příslušnic národnostních menšin, které 
čelí dalším překážkám v zaměstnání a 
vyšší úrovni diskriminace v zaměstnání a 
na pracovišti; vzhledem k tomu, že je 
naléhavě nutné usilovat o odstranění 
těchto rozdílů, neboť představují jedny z 
hlavních překážek dosažení rovnosti žen a 
mužů a nepřijatelnou formu diskriminace 
na základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že přetrvávající 
rozdíly mezi ženami a muži v EU, jako 
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např. 11,5% rozdíl v zaměstnanosti žen a 
mužů, 16% rozdíl v odměňování žen a 
mužů a 35,7% rozdíl ve výši důchodů žen 
a mužů, nedostatečné zastoupení žen v 
dobře placených odvětvích, jakož i doba 
strávená zaměstnáním v oblasti 
pečovatelství a výkonem neplacené práce 
v domácnosti nejsou nejen nespravedlivé, 
ale také staví ženy do zranitelných nebo 
nejistých situací, jako je chudoba nebo 
sociální vyloučení; vzhledem k tomu, že 
rozdíly v odměňování a rozdíly ve výši 
důchodů žen a mužů jsou vyšší u 
migrantek a příslušnic národnostních 
menšin, které rovněž čelí dalším 
překážkám v zaměstnání a vyšší úrovni 
diskriminace v zaměstnání a na 
pracovišti; vzhledem k tomu, že je 
naléhavě nutné usilovat o odstranění 
těchto rozdílů, neboť zůstávají jednou z 
hlavních překážek dosažení rovnosti žen a 
mužů a představují nepřijatelnou formu 
diskriminace na základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že zvýšení míry 
zaměstnanosti provázelo zvýšení 
atypických, nejistých a neformálních 
forem zaměstnání, včetně smluv na 
nulový počet hodin; vzhledem k tomu, že 
pracovníci v nejistých zaměstnáních 
obvykle nemají možnost uplatnit svá 
práva, mají malou nebo žádnou jistotu 
zaměstnání a sociální ochranu, čelí 
vyšším zdravotním a bezpečnostním 
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rizikům, přičemž příjmy, které dostávají, 
nestačí k zajištění důstojného života;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že zvýšená 
produktivita je zásadní pro zachování 
konkurenčního postavení EU a pro větší 
blahobyt; vzhledem k tomu, že reformy, 
které mohou vést ke zvýšení produktivity, 
by měly být uvítány vzhledem k 
dosavadním nejednoznačným výsledkům, 
včetně pomalého tempa hospodářského 
oživení, přetrvávajících obav ohledně 
produktivity v některých členských státech 
v porovnání s konkurencí a zvyšování 
počtu nejistých pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že v celé EU 
vydělávají ženy v průměru o 16 % méně 
než muži; vzhledem k tomu, že rozdíl ve 
výši důchodů žen a mužů v EU je 
přibližně 37,2 %;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že se v 
nadcházejících desetiletích očekává v EU 
jako celku výrazný nárůst indexu 
demografické závislosti starých osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že 
nezaměstnanost ve třetím čtvrtletí roku 
2019 v Unii klesla na 6,3 % a v eurozóně 
na 7,5 %; vzhledem k tomu, že v 
některých členských státech a regionech 
zůstává vysoká; vzhledem k tomu, že 
dlouhodobá nezaměstnanost zůstává v 
polovině členských států vysoká;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že míra 
zaměstnanosti žen rostla o něco rychleji 
než zaměstnanost mužů; vzhledem k 
tomu, že pečovatelské povinnosti, omezený 
přístup k péči o děti, péče o starší osoby a 
další pečovatelské služby stále vedou k 
nižší míře zaměstnanosti žen; vzhledem k 
tomu, že rozdíly v zaměstnanosti žen a 
mužů, rozdíly v odměňování a rozdíly ve 
výši důchodů žen a mužů zůstávají 
značné;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bd. vzhledem k tomu, že míra 
zaměstnanosti mladých lidí se zvýšila, ale 
stále je pod úrovní před krizí; vzhledem k 
tomu, že existují značné rozdíly, pokud jde 
o nezaměstnanost mladých lidí, mezi 
členskými státy a v rámci těchto států;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že předčasný 
odchod ze vzdělávání a špatné výsledky 
vzdělávání představují překážky pro 
zaměstnanost a hospodářský růst;

C. vzhledem k tomu, že předčasný 
odchod ze vzdělávání a špatné výsledky 
vzdělávání představují překážky pro 
zaměstnanost a hospodářský růst a úzce 
souvisí s chudobou, sociálním vyloučením 
a segregací; vzhledem k tomu, že 
vzdělávací systémy neposkytují 
dostatečnou podporu pro sociální 
mobilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že rozdíly v 
odměňování a ve výši důchodů žen a 
mužů – které jsou výsledkem hromadění 
nerovností, s nimiž se ženy potýkají během 
svého života – a období nepřítomnosti na 
trhu práce jsou zvláště důležité; vzhledem 
k tomu, že většina těchto nerovností je 
důsledkem skutečnosti, že 7 milionů žen v 
EU – ve srovnání s 0,5 milionem mužů – 
nepracuje kvůli pečovatelským 
povinnostem; vzhledem k tomu, že 
evropský semestr by měl přispět k realizaci 
evropského pilíře sociálních práv a 
monitorovat plnění všech dvaceti 
základních principů, přičemž zvláštní 
pozornost by měla být věnována zajištění 
rovného zacházení a rovných příležitostí 
pro ženy a muže, právu na stejnou 
odměnu za rovnocennou práci a právu na 
kvalitní a cenově dostupné služby v oblasti 
péče;
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Or. en

Pozměňovací návrh 35
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že míra 
vzdělávání dospělých v EU v roce 2018 
dosáhla 11,1 %, což zdaleka nestačí k 
dosažení 15% cíle do roku 2020, a míra 
Romů, která dosahuje 70 %, je výrazně 
vyšší než u ostatních kategorií žáků; 
vzhledem k tomu, že vzdělávání dospělých 
je jedním z klíčových nástrojů, které 
umožňují pracovníkům pokračovat ve své 
profesní dráze nebo ji změnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že podle 
Evropské komise se v EU-28 péče o děti 
účastní pouze 3 z 10 dětí mladších 3 let; 
vzhledem k tomu, že tento celkový průměr 
skrývá významné rozdíly mezi členskými 
státy, mezi nimiž jsou případy, kdy k této 
péči má přístup pouze 1 z 10 dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
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Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že v digitálním 
věku jsou digitální dovednosti nezbytné k 
plnění veškerých osobních nebo 
profesionálních úkolů, avšak více než 
40 % dospělých osob v EU nemá ani 
základní digitální dovednosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nedostatek 
pracovních sil dosáhl v některých 
členských státech kritické úrovně a 
představuje překážku dalšímu 
hospodářskému růstu;

D. vzhledem k tomu, že nedostatek 
pracovních sil dosáhl v některých 
členských státech kritické úrovně a 
představuje překážku dalšímu 
hospodářskému růstu; vzhledem k tomu, že 
v některých členských státech čelíme 
znepokojující výzvě v podobě odlivu 
mozků;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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Da. vzhledem k tomu, že fiskální výzvy 
pro inkluzivní růst ve stárnoucích a 
diverzifikujících se společnostech vyžadují 
ucelený přístup založený na kombinaci 
řešení veřejné politiky v oblasti důchodů, 
sociálního zabezpečení, dlouhodobé péče, 
systémů zdravotní péče, sociálního 
začleňování a rovnováhy mezi pracovním 
a soukromým životem (OECD 2019);

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že přístup ke 
službám, včetně péče o děti a poskytování 
dlouhodobé péče, má největší dopad na 
ženy, protože často musí zaplňovat mezery 
v oblasti péče a podpory rodiny a nést tak 
neúměrnou odpovědnost za poskytování 
péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že podíl 
pracovníků na částečný úvazek zůstává 
stále nad úrovní z roku 2008; vzhledem k 



AM\1197169CS.docx 21/101 PE646.889v01-00

CS

tomu, že podíl nedobrovolných 
pracovníků na částečný úvazek zůstává 
značný; vzhledem k tomu, že podíl 
dočasných zaměstnanců je stále vysoký;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že růst 
produktivity v EU výrazně zaostává za 
úrovní globálních konkurentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že vysoká účast 
na trhu práce je jedním z předpokladů 
sociální Evropy; vzhledem k tomu, že 
sociální politiky by se měly zaměřovat na 
to, aby přiměly občany k práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že cesta ke 
spravedlivým pracovním místům, 
hospodářskému růstu a sociální ochraně 
vede přes hospodářský rozvoj a 
hospodářskou soutěž, nikoli přes 
nadměrnou regulaci a větší množství 
byrokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dd. vzhledem k tomu, že nadměrná 
regulace a nepřímý protekcionismus v 
rámci jednotného trhu připravují 
evropské občany o práci a bohatství;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog 
je základním prvkem evropského 
sociálního modelu; vzhledem k tomu, že v 
celé Evropě byl oslaben sociální dialog a 
snížil se rozsah kolektivního vyjednávání, 
přičemž existují obrovské rozdíly mezi 
členskými státy;

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog 
je základním prvkem evropského 
sociálního modelu, který vyžaduje silné a 
reprezentativní sociální partnery; 
vzhledem k tomu, že v celé Evropě byl 
oslaben sociální dialog a snížil se rozsah 
kolektivního vyjednávání, přičemž existují 
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obrovské rozdíly mezi členskými státy; 
vzhledem k tomu, že podíl zaměstnanců v 
členských státech, na něž se vztahuje 
jakákoli forma kolektivní smlouvy o výši 
mzdy, se v roce 2016 pohyboval v rozmezí 
od 98 % do 7,1 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog 
je základním prvkem evropského 
sociálního modelu; vzhledem k tomu, že v 
celé Evropě byl oslaben sociální dialog a 
snížil se rozsah kolektivního vyjednávání, 
přičemž existují obrovské rozdíly mezi 
členskými státy;

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog 
je základním prvkem evropského 
sociálního modelu; vzhledem k tomu, že 
mezi sociálním dialogem a 
konkurenceschopností a efektivností 
průmyslu existuje jednoznačná pozitivní 
korelace; vzhledem k tomu, že v celé 
Evropě byl oslaben sociální dialog a snížil 
se rozsah kolektivního vyjednávání, 
přičemž existují obrovské rozdíly mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog 
je základním prvkem evropského 
sociálního modelu; vzhledem k tomu, že v 
celé Evropě byl oslaben sociální dialog a 

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog 
je základním prvkem evropského 
sociálního modelu; vzhledem k tomu, že v 
celé Evropě byl oslaben sociální dialog a 
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snížil se rozsah kolektivního vyjednávání, 
přičemž existují obrovské rozdíly mezi 
členskými státy;

snížil se rozsah kolektivního vyjednávání, 
přičemž existují obrovské rozdíly mezi 
členskými státy; vzhledem k tomu, že 
občanský dialog zůstává opomíjen, čímž 
se zvětšuje propast mezi občany a 
institucemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog 
je základním prvkem evropského 
sociálního modelu; vzhledem k tomu, že v 
celé Evropě byl oslaben sociální dialog a 
snížil se rozsah kolektivního vyjednávání, 
přičemž existují obrovské rozdíly mezi 
členskými státy;

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog 
je základním prvkem evropského 
sociálního modelu; vzhledem k tomu, že v 
celé Evropě byl oslaben sociální dialog a 
snížil se rozsah kolektivního vyjednávání, 
přičemž existují obrovské rozdíly mezi 
členskými státy; vzhledem k tomu, že 
hustota organizací zaměstnavatelů je stále 
vysoká;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že OECD 
zdůraznila, že investice do zlepšení 
rovnosti žen a mužů přispívají k 
hospodářskému růstu; vzhledem k tomu, 
že pro hospodářský růst, produktivitu, 
dlouhodobou fiskální udržitelnost a 
společenskou stabilitu EU mají zásadní 
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význam mimo jiné podpora rovnosti žen a 
mužů, lepší pracovní příležitosti pro ženy, 
dodržování zásady stejné odměny za 
rovnocennou práci, usnadnění rovnováhy 
mezi pracovním životem, pečovatelskými 
povinnostmi a osobním životem žen a 
mužů a prevence a potírání násilí vůči 
ženám;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že mezi 
členskými státy existují velké rozdíly v 
systémech sociální ochrany i v politikách 
v oblasti trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že článek 153 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
výslovně vylučuje z pravomoci EU 
odměny, právo na sdružování, právo na 
stávku nebo právo na výluku;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
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Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že úloha 
sociálních partnerů při hledání 
individuálně uzpůsobených řešení v 
oblasti trhu práce, řízení transformací, 
předvídání potřeb dovedností a jejich 
naplňování bude stále důležitější;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ed. vzhledem k tomu, že budoucí svět 
práce vyžaduje velkou flexibilitu na trhu 
práce, která umožní individuálně 
uzpůsobit systémy, tak aby odpovídaly 
různým trhům a tradicím, a současně 
upravovat způsoby ochrany mobilních 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ee. vzhledem k tomu, že sociální 
systémy v členských státech jsou založeny 
na hluboce zakořeněných politických 
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rozhodnutích a sociálních tradicích, které 
se kultivují v průběhu času, a je proto 
třeba je respektovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že přetrvává 
výrazná příjmová nerovnost; vzhledem k 
tomu, že úsporná opatření v oblasti mezd i 
soutěž ve snižování daní a nákladů práce 
jsou pro jednotný trh škodlivé a zvyšují 
nerovnost a zranitelnost nízkopříjmových 
osob; vzhledem k tomu, že mezigenerační 
sociální mobilita je ve většině členských 
států omezená;

F. vzhledem k tomu, že přetrvává 
výrazná příjmová nerovnost; vzhledem k 
tomu, že úsporná opatření v oblasti mezd i 
soutěž ve snižování daní a nákladů práce 
jsou pro jednotný trh škodlivé a zvyšují 
nerovnost a zranitelnost nízkopříjmových 
osob; vzhledem k tomu, že mezigenerační 
sociální mobilita je ve většině členských 
států omezená; vzhledem k tomu, že podle 
odhadů OECD by v zemích s nejlepšími 
výsledky těm, kdo se narodili v rodinách s 
nízkými příjmy, trvalo 2 až 3 generace, 
než by dosáhli ve své společnosti 
průměrného příjmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že přetrvává 
výrazná příjmová nerovnost; vzhledem k 
tomu, že úsporná opatření v oblasti mezd i 

F. vzhledem k tomu, že přetrvává 
výrazná příjmová nerovnost; vzhledem k 
tomu, že úsporná opatření v oblasti mezd i 
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soutěž ve snižování daní a nákladů práce 
jsou pro jednotný trh škodlivé a zvyšují 
nerovnost a zranitelnost nízkopříjmových 
osob; vzhledem k tomu, že mezigenerační 
sociální mobilita je ve většině členských 
států omezená;

soutěž ve snižování daní a nákladů práce 
jsou škodlivé pro soudržnost v rámci 
členských států i mezi nimi, protože 
zvyšují nerovnost a zranitelnost 
nízkopříjmových osob; vzhledem k tomu, 
že mezigenerační sociální mobilita je ve 
většině členských států omezená;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že přetrvává 
výrazná příjmová nerovnost; vzhledem k 
tomu, že úsporná opatření v oblasti mezd i 
soutěž ve snižování daní a nákladů práce 
jsou pro jednotný trh škodlivé a zvyšují 
nerovnost a zranitelnost nízkopříjmových 
osob; vzhledem k tomu, že mezigenerační 
sociální mobilita je ve většině členských 
států omezená;

F. vzhledem k tomu, že přetrvávají 
rozdíly v příjmech v rámci Unie; vzhledem 
k tomu, že vysoké zdanění 
nízkopříjmových osob zvyšuje nerovnosti; 
vzhledem k tomu, že mezigenerační 
sociální mobilita je ve většině členských 
států omezená;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že přetrvává 
výrazná příjmová nerovnost; vzhledem k 
tomu, že úsporná opatření v oblasti mezd i 
soutěž ve snižování daní a nákladů práce 
jsou pro jednotný trh škodlivé a zvyšují 
nerovnost a zranitelnost nízkopříjmových 
osob; vzhledem k tomu, že mezigenerační 

F. vzhledem k tomu, že přetrvává 
výrazná příjmová nerovnost, která zvyšuje 
nerovnost a zranitelnost nízkopříjmových 
osob; vzhledem k tomu, že mezigenerační 
sociální mobilita je ve většině členských 
států omezená;



AM\1197169CS.docx 29/101 PE646.889v01-00

CS

sociální mobilita je ve většině členských 
států omezená;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že přetrvává 
výrazná příjmová nerovnost; vzhledem k 
tomu, že úsporná opatření v oblasti mezd i 
soutěž ve snižování daní a nákladů práce 
jsou pro jednotný trh škodlivé a zvyšují 
nerovnost a zranitelnost nízkopříjmových 
osob; vzhledem k tomu, že mezigenerační 
sociální mobilita je ve většině členských 
států omezená;

F. vzhledem k tomu, že přetrvává 
výrazná příjmová nerovnost; vzhledem k 
tomu, že mnoho členských států čelí 
stagnaci v oblasti mezd; vzhledem k tomu, 
že soutěž ve snižování daní a nákladů práce 
je pro jednotný trh škodlivá a zvyšuje 
nerovnost a zranitelnost nízkopříjmových 
osob; vzhledem k tomu, že mezigenerační 
sociální mobilita je ve většině členských 
států omezená;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že přetrvává 
výrazná příjmová nerovnost; vzhledem k 
tomu, že úsporná opatření v oblasti mezd i 
soutěž ve snižování daní a nákladů práce 
jsou pro jednotný trh škodlivé a zvyšují 
nerovnost a zranitelnost nízkopříjmových 
osob; vzhledem k tomu, že mezigenerační 
sociální mobilita je ve většině členských 
států omezená;

F. vzhledem k tomu, že přetrvává 
výrazná příjmová nerovnost; vzhledem k 
tomu, že hospodářské krize vedly ke 
zvýšení počtu nízkopříjmových osob v 
mnoha členských státech; vzhledem k 
tomu, že mezigenerační sociální mobilita je 
ve většině členských států omezená;
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Or. en

Pozměňovací návrh 62
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že v článku 168 
Smlouvy o fungování Evropské unie se 
stanoví, že při vymezení a provádění všech 
politik a činností Unie je zajištěn vysoký 
stupeň ochrany lidského zdraví; vzhledem 
k tomu, že v evropském pilíři sociálních 
práv se stanoví, že pracovníci mají právo 
na vysokou úroveň ochrany zdraví a 
bezpečnosti při práci a že každý má právo 
na včasný přístup k cenově dostupné a 
kvalitní preventivní a léčebné zdravotní 
péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že kvalita a 
přístup k pečovatelským službám se v 
rámci jednotlivých členských států i mezi 
nimi značně liší; vzhledem k tomu, že 
navzdory závazkům členských států, že 
splní barcelonské cíle, nejsou pokryty 
potřeby šestiny domácností v EU v oblasti 
služeb péče o děti; vzhledem k tomu, že 
třetina domácností EU nemá přístup k 
odpovídajícím profesionálním službám 
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domácí péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že technologie a 
inovace mohou uvolnit nové příležitosti 
pro růst a vytváření pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že v celé Evropě 
stále přetrvávají výrazné nerovnosti v 
oblasti zdraví, které jsou zejména 
důsledkem rozdílů ve střední délce života v 
závislosti na sociálně-ekonomickém 
postavení; vzhledem k tomu, že podle 
OECD a Evropské komise1a mají lidé s 
nízkou úrovní vzdělání střední délku 
života o šest let kratší (a dokonce o 8 let 
kratší u 30letých mužů v průměru celé 
EU) než lidé s vysokou úrovní vzdělání; 
vzhledem k tomu, že sociální prostředí 
obyvatelstva, včetně zaměstnání a 
pracovních podmínek, je jedním z 
důležitých činitelů vedoucích k 
nerovnému zdraví, takže u domácností s 
nízkými příjmy je vyšší pravděpodobnost, 
že její potřeby v oblasti zdraví nebudou 
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naplněny, než u domácností s vysokými 
příjmy;
_________________
1a Stručný pohled na zdraví: Evropa 2018 
– cyklus Zdraví v EU

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že dne 5. června 
2019 Komise předložila 16 členským 
státům doporučení ohledně investic, 
zlepšení účinnosti, zvýšení dostupnosti a 
posílení odolnosti jejich vnitrostátních 
systémů zdravotní péče1a; vzhledem k 
tomu, že tato doporučení přijala Rada v 
červenci 20192apro opatření, která mají 
být prováděna v letech 2019 a 2020;
_________________
1a Evropská komise, Evropský semestr: 
Komise předkládá doporučení v oblasti 
zdravotní péče, 5. června 2019, [URL: 
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/news
letter-specific-archive-
issue.cfm?newsletter_service_id=327≠wsl
etter_issue_id=15551&pdf=true&fullDate
=Mon%2006%20May%202019⟨=default 
2a Evropský semestr na rok 2019: 
doporučení pro jednotlivé země / 
doporučení Rady 
[URL:https://ec.europa.eu/info/publicatio
ns/2019-european-semester-country-
specific-recommendations-council_cs

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fd. vzhledem k tomu, že jedním z 
hlavních cílů Zelené dohody pro Evropu 
je chránit zdraví a blahobyt občanů před 
riziky a dopady souvisejícími s životním 
prostředím;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že více než jeden 
Evropan z pěti je ohrožen chudobou 
a sociálním vyloučením;

G. vzhledem k tomu, že více než jeden 
Evropan z pěti je ohrožen chudobou 
a sociálním vyloučením; vzhledem k tomu, 
že hlavní cíl strategie Evropa 2020, tj. 
snížit počet osob ohrožených chudobou 
nebo sociálním vyloučením o 20 milionů, 
není ještě ani zdaleka splněn; vzhledem k 
tomu, že děti i nadále čelí vysokému riziku 
chudoby nebo sociálního vyloučení a 
průměrná míra ohrožení chudobou nebo 
sociálním vyloučením u nich v roce 2018 
dosahovala 24,3 %, přičemž v několika 
členských státech byla zaznamenána 
znepokojující míra více než 30 %; 
vzhledem k tomu, že chudoba pracujících 
a riziko, že příjem domácnosti při práci 
nepřesáhne hranici chudoby, jsou nadále 
vysoké;



PE646.889v01-00 34/101 AM\1197169CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že více než jeden 
Evropan z pěti je ohrožen chudobou 
a sociálním vyloučením;

G. vzhledem k tomu, že jeden Evropan 
z šesti je v EU ohrožen relativní chudobou 
a sociálním vyloučením; vzhledem k tomu, 
že riziko relativní chudoby klesá; 
vzhledem k tomu, že nezaměstnaní 
představují zvláště zranitelnou skupinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že více než jeden 
Evropan z pěti je ohrožen chudobou 
a sociálním vyloučením;

G. vzhledem k tomu, že více než jeden 
Evropan z pěti je ohrožen chudobou 
a sociálním vyloučením a 6 % obyvatelstva 
žije v silné materiální deprivaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

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

Ga. vzhledem k tomu, že pro jednoho z 
deseti Evropanů jsou náklady na bydlení 
příliš vysoké, zejména v domácnostech s 
nejnižšími příjmy a u lidí žijících ve 
městech; vzhledem k tomu, že boj proti 
změně klimatu může mít další dopady na 
náklady na bydlení; vzhledem k tomu, že 
ve většině členských států v posledních 
deseti letech vzrostlo bezdomovectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že dostupné 
bydlení je závažným a rostoucím 
problémem, který zahání stále větší počet 
lidí do nejistoty a připravuje je o přístřeší, 
takže každou noc v Evropě přespává na 
ulici nebo v nouzovém ubytování 700 000 
lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že podle 
posledních údajů Eurostatu v roce 2018 
žilo 9,5 % všech pracovníků členských 
států EU v domácnostech ohrožených 
chudobou; vzhledem k tomu, že v roce 
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2012 dosahovala tato hodnota přibližně 
8,8 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů by posílil větší počet žen v 
rozhodovacích pozicích a vzhledem k 
tomu, že z údajů institutu EIGE vyplývá, 
že nejlepším nástrojem k dosažení tohoto 
cíle jsou závazné kvóty1a;
_________________
1a Podíl žen ve správních radách 
společností je 35,3 % v členských státech 
se závaznými kvótami, 27 % v členských 
státech s měkkými opatřeními a 15,4 % v 
členských státech, které nepřijaly žádná 
opatření. Zdroj: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že nejchudší 
regiony od roku 2010 lépe prosperují;
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Or. en

Pozměňovací návrh 76
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že v roce 2017 
žilo 13,3 % obyvatelstva 28 členských 
států EU v nevyhovujícím bydlení a 
10,4 % utratilo 40 % a více z příjmu své 
domácnosti na bydlení; vzhledem k tomu, 
že tyto počty byly podstatně vyšší u 
nájemníků než u pronajímatelů; vzhledem 
k tomu, že přístup k důstojnému a 
dostupnému bydlení je obtížný pro lidi 
všech věkových skupin, což je problém, 
který se projevuje zejména v městských 
oblastech, kde cestovní ruch a 
gentrifikace vytlačují místní obyvatele z 
měst;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že země, které 
byly nejvíce zasaženy finanční krizí, 
musely také nejdůrazněji seškrtat výdaje, 
které potenciálně mohly podpořit růst; 
vzhledem k tomu, že snížení sociálních 
výdajů má škodlivý dopad na zranitelné 
osoby a brání hospodářskému růstu;

H. vzhledem k tomu, že země, které 
byly nejvíce zasaženy finanční krizí, 
musely také nejdůrazněji seškrtat výdaje, 
které potenciálně mohly podpořit růst; 
vzhledem k tomu, že snížení sociálních 
výdajů má škodlivý dopad na chudé osoby 
a brání udržitelnému a inkluzivnímu 
hospodářskému růstu, zejména ve formě 
omezení přístupu k základním službám 
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(zdraví, bydlení, vzdělávání);

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že země, které 
byly nejvíce zasaženy finanční krizí, 
musely také nejdůrazněji seškrtat výdaje, 
které potenciálně mohly podpořit růst; 
vzhledem k tomu, že snížení sociálních 
výdajů má škodlivý dopad na zranitelné 
osoby a brání hospodářskému růstu;

H. vzhledem k tomu, že země, které 
byly nejvíce zasaženy finanční krizí, 
musely také nejdůrazněji seškrtat výdaje; 
vzhledem k tomu, že zdravé veřejné 
finance mají zásadní význam pro podporu 
udržitelného růstu, účasti na trhu práce a 
dlouhodobé zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že země, které 
byly nejvíce zasaženy finanční krizí, 
musely také nejdůrazněji seškrtat výdaje, 
které potenciálně mohly podpořit růst; 
vzhledem k tomu, že snížení sociálních 
výdajů má škodlivý dopad na zranitelné 
osoby a brání hospodářskému růstu;

H. vzhledem k tomu, že země, které 
byly nejvíce zasaženy finanční krizí, 
musely také zdanit soukromý sektor, který 
podporuje růst, nebo omezit veřejné 
výdaje; vzhledem k tomu, že zdanění a 
snížení sociálních výdajů má dopad na 
zaměstnanost a prosperitu převážně 
zranitelných sociálních skupin a brání 
spotřebě a hospodářskému růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
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Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že země, které 
byly nejvíce zasaženy finanční krizí, 
musely také nejdůrazněji seškrtat výdaje, 
které potenciálně mohly podpořit růst; 
vzhledem k tomu, že snížení sociálních 
výdajů má škodlivý dopad na zranitelné 
osoby a brání hospodářskému růstu;

H. vzhledem k tomu, že země, které 
byly nejvíce zasaženy finanční krizí, 
musely také nejdůrazněji seškrtat výdaje, 
které potenciálně mohly podpořit růst; 
vzhledem k tomu, že snížení sociálních 
výdajů má škodlivý dopad na chudé osoby 
a brání hospodářskému růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že dosažení 
klimatické neutrality si vyžádá značnou 
hospodářskou diverzifikaci a transformaci 
podnikatelských modelů a tvorbu 
domácích politik; vzhledem k tomu, že tyto 
změny sice vytvoří nové příležitosti, avšak 
v mnoha regionech a průmyslových 
odvětvích budou přinášet významné 
sociálně-ekonomické výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Beata Szydło, Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že digitalizace 
může být příležitostí ke snížení sociální 
nerovnosti, ale může se také stát silou 
digitálního vyloučení a prohlubovat 
značné nerovnosti, které už dnes existují;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že přiměřené 
minimální mzdy jsou zásadní pro snížení 
chudoby pracujících, omezení nerovnosti a 
vytváření poptávky;

I. vzhledem k tomu, že přiměřené 
minimální mzdy a sociální ochrana, jako 
např. minimální příjmy, jsou zásadní pro 
snížení chudoby pracujících, omezení 
nerovnosti a vytváření poptávky; vzhledem 
k tomu, že ve většině členských států v 
posledních deseti letech vzrostlo 
bezdomovectví, 36,7 % chudých 
domácností čelí příliš vysokým nákladům 
na bydlení a jeden ze sedmi Evropanů žije 
v obydlí, které má prosakující střechu, 
vlhké stěny, podlahy nebo základy nebo 
shnilé okenní rámy či podlahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že přiměřené 
minimální mzdy jsou zásadní pro snížení 

I. vzhledem k tomu, že přiměřené 
minimální mzdy, silné systémy 
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chudoby pracujících, omezení nerovnosti a 
vytváření poptávky;

kolektivního vyjednávání, demokracie na 
pracovišti, transparentnost mezd a 
předvídatelná pracovní doba jsou zásadní 
prvky pro snížení chudoby pracujících, 
omezení nerovnosti a vytváření poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že přiměřené 
minimální mzdy jsou zásadní pro snížení 
chudoby pracujících, omezení nerovnosti a 
vytváření poptávky;

I. vzhledem k tomu, že přiměřené 
minimální mzdy a další nástroje, jako jsou 
refundovatelné daňové dobropisy, jsou 
zásadní pro snížení chudoby pracujících, 
omezení nerovnosti a vytváření poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že přiměřené 
minimální mzdy jsou zásadní pro snížení 
chudoby pracujících, omezení nerovnosti a 
vytváření poptávky;

I. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy, včetně minimálních mezd, jsou 
zásadní pro snížení chudoby pracujících, 
omezení nerovnosti a podporu ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že přiměřené 
minimální mzdy jsou zásadní pro snížení 
chudoby pracujících, omezení nerovnosti a 
vytváření poptávky;

I. vzhledem k tomu, že přiměřené 
minimální mzdy mohou za určitých 
okolností vést ke snížení chudoby 
pracujících a omezení nerovnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že zdraví je 
jedním z předpokladů sociální a 
ekonomické účasti v každodenním životě a 
jedním z klíčových faktorů blahobytu, 
štěstí a životní spokojenosti člověka a 
třebaže v průměru žijí lidé v EU déle a 
jsou zdravější, naše společnosti do značné 
míry trpí nerovnostmi v oblasti zdraví, 
které jsou úzce provázány s nerovnostmi v 
oblasti příjmů a bohatství, s chudobou a 
sociálním vyloučením, které mají vliv na 
jejich možnosti plně se zapojit do 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že všeobecná 
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zdravotní péče je jedním ze základních 
předpokladů dosažení cílů udržitelného 
rozvoje, a to nejen v souvislosti se zdravím 
a blahobytem, ale také se zdravím a 
bezpečností při práci, zajištěním 
kvalitního vzdělávání dětí, dosažením 
rovnosti žen a mužů a posílením postavení 
žen, zajištěním slušné práce a 
hospodářského růstu a snižování 
nerovností;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že v Evropě žije 
80 milionů osob se zdravotním 
postižením; vzhledem k tomu, že 
provádění opatření k zajištění přístupnosti 
nadále zaostává; vzhledem k tomu, že 
míra zaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením v roce 2017 byla 50,6 %, 
zatímco celková míra zaměstnanosti činila 
74,8 %; vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením častěji čelí 
chudobě pracujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

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

Ia. vzhledem k tomu, že globální 
výzvy, jako je digitalizace a 
environmentální transformace, ukazují 
naléhavou potřebu společné strategie EU, 
která bude provázet pracovníky a podniky, 
aby nikdo nezůstal opomenut; vzhledem k 
tomu, že tyto globální výzvy ovlivňují 
regiony a území různými způsoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že ve většině 
členských států v posledních deseti letech 
vzrostl počet bezdomovců a chudé 
domácnosti jsou čím dál tím více 
nadměrně zatěžovány rostoucími náklady 
na bydlení; vzhledem k tomu, že bydlení a 
pomoc bezdomovcům představují jednu z 
priorit evropského pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že Komise si 
musí získat důvěru hospodářských 
subjektů, podporovat rozvoj podniků a 
zaměřit se zejména na rozvoj malých a 
středních podniků s cílem prosadit v 
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Evropě hospodářský růst a zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že přiměřené a 
dostupné bydlení je v mnoha členských 
státech stále ještě rostoucím problémem a 
v roce 2017 utratil každý desátý evropský 
občan 40 % či více z příjmů domácnosti 
na náklady na bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že dávky v 
nezaměstnanosti jsou poskytovány v 
průměru pouze jedné třetině krátkodobě 
nezaměstnaných; vzhledem k tomu, že 
přiměřenost systémů minimálního příjmu 
se značně liší;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že problémy, 
které nemají jednoznačný nadnárodní 
rozměr v pracovním právu, jsou náležitě 
řešeny na vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že zdraví je 
investice do lidského kapitálu, sociálního 
a hospodářského rozvoje, která významně 
přispívá k ochraně práv pracovníků na 
zdraví a bezpečnost při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a 
Zelená dohoda pro Evropu, jež tvoří 
základ nového evropského modelu růstu; 
znovu opakuje, že je třeba, aby 
středobodem hospodářské politiky Unie 
byly udržitelnost a sociální začlenění a 
aby se zároveň zajistilo, že sociální a 

vypouští se
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ekologické cíle se budou řešit na téže 
úrovni jako fiskální kázeň;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a 
Zelená dohoda pro Evropu, jež tvoří 
základ nového evropského modelu růstu; 
znovu opakuje, že je třeba, aby 
středobodem hospodářské politiky Unie 
byly udržitelnost a sociální začlenění a 
aby se zároveň zajistilo, že sociální a 
ekologické cíle se budou řešit na téže 
úrovni jako fiskální kázeň;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a 
Zelená dohoda pro Evropu, jež tvoří 
základ nového evropského modelu růstu; 
znovu opakuje, že je třeba, aby 
středobodem hospodářské politiky Unie 
byly udržitelnost a sociální začlenění a 

1. je přesvědčen, že je třeba, abychom 
po roce 2020 měli strategii podobnou té 
dnešní a aby tato budoucí strategie rovněž 
měla podobu komplexního dokumentu, 
který bude soudržným způsobem řešit 
hospodářskou politiku i cíle 
zaměstnanosti a sociální politiky, přičemž 
bude zohledňovat a prezentovat synergie, 
vítá roční strategii pro udržitelný růst na 
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aby se zároveň zajistilo, že sociální a 
ekologické cíle se budou řešit na téže 
úrovni jako fiskální kázeň;

rok 2020 a připomíná, že evropský semestr 
byl vytvořen za účelem dosažení a udržení 
makroekonomické stability a rozpočtové 
rovnováhy, takže řešení ostatních politik 
na téže úrovni jako fiskální kázeň by tento 
cíl oslabilo; je přesvědčen, že sociální a 
ekologické cíle, jakkoli jsou důležité, 
nemohou být řešeny na téže úrovni jako 
fiskální kázeň;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a Zelená 
dohoda pro Evropu, jež tvoří základ 
nového evropského modelu růstu; znovu 
opakuje, že je třeba, aby středobodem 
hospodářské politiky Unie byly 
udržitelnost a sociální začlenění a aby se 
zároveň zajistilo, že sociální a ekologické 
cíle se budou řešit na téže úrovni jako 
fiskální kázeň;

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a Zelená 
dohoda pro Evropu, jež tvoří základ 
nového evropského modelu růstu; znovu 
opakuje, že je třeba, aby středobodem 
hospodářské politiky Unie byly 
udržitelnost a sociální začlenění a aby se 
zároveň zajistilo, že sociální a ekologické 
cíle se budou řešit na téže úrovni jako 
fiskální kázeň; vyzývá Komisi, aby změnila 
název roční strategie pro udržitelný růst 
na roční strategii pro udržitelný sociální 
rozvoj a zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a 
Zelená dohoda pro Evropu, jež tvoří 
základ nového evropského modelu růstu; 
znovu opakuje, že je třeba, aby 
středobodem hospodářské politiky Unie 
byly udržitelnost a sociální začlenění a aby 
se zároveň zajistilo, že sociální a 
ekologické cíle se budou řešit na téže 
úrovni jako fiskální kázeň;

1. vítá zahrnutí cílů udržitelného 
rozvoje a Zelené dohody pro Evropu, jež 
tvoří základ nového evropského modelu 
růstu, který je nastíněn v roční strategii 
pro udržitelný růst na rok 2020, a mění 
tak zaměření evropského semestru; znovu 
opakuje, že je třeba, aby středobodem 
hospodářské politiky Unie byly udržitelný 
rozvoj a sociální začlenění a aby se zároveň 
zajistilo přijetí celostního a důsledného 
přístupu zaměřeného na dosažení plné 
zaměstnanosti, plného uplatňování 
sociálních práv pro všechny občany a 
rychlého přechodu k oběhovému a 
uhlíkově neutrálnímu hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a Zelená 
dohoda pro Evropu, jež tvoří základ 
nového evropského modelu růstu; znovu 
opakuje, že je třeba, aby středobodem 
hospodářské politiky Unie byly 
udržitelnost a sociální začlenění a aby se 
zároveň zajistilo, že sociální a ekologické 
cíle se budou řešit na téže úrovni jako 
fiskální kázeň;

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a Zelená 
dohoda pro Evropu, jež tvoří základ 
nového evropského modelu růstu, který 
zajistí vytváření kvalitních pracovních 
míst a posílí konkurenceschopnost, 
inovace a produktivitu; znovu opakuje, že 
je třeba, aby středobodem hospodářské 
politiky Unie byly udržitelnost a sociální 
začlenění a aby se zároveň zajistilo, že 
sociální a ekologické cíle se budou řešit na 
téže úrovni jako fiskální kázeň;

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a Zelená 
dohoda pro Evropu, jež tvoří základ 
nového evropského modelu růstu; znovu 
opakuje, že je třeba, aby středobodem 
hospodářské politiky Unie byly 
udržitelnost a sociální začlenění a aby se 
zároveň zajistilo, že sociální a ekologické 
cíle se budou řešit na téže úrovni jako 
fiskální kázeň;

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a Zelená 
dohoda pro Evropu, jež tvoří základ 
nového evropského modelu růstu; znovu 
připomíná význam udržitelnosti a 
sociálního začlenění v rámci hospodářské 
politiky Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a Zelená 
dohoda pro Evropu, jež tvoří základ 
nového evropského modelu růstu; znovu 
opakuje, že je třeba, aby středobodem 
hospodářské politiky Unie byly 
udržitelnost a sociální začlenění a aby se 
zároveň zajistilo, že sociální a ekologické 
cíle se budou řešit na téže úrovni jako 
fiskální kázeň;

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a Zelená 
dohoda pro Evropu, jež tvoří základ 
nového evropského modelu udržitelné 
prosperity; znovu opakuje, že je třeba, aby 
středobodem hospodářské politiky Unie 
byly udržitelnost, sociální začlenění a 
blahobyt lidí a aby se zároveň zajistilo, že 
sociální a ekologické cíle se budou řešit na 
téže úrovni jako fiskální kázeň;

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a 
Zelená dohoda pro Evropu, jež tvoří 
základ nového evropského modelu růstu; 
znovu opakuje, že je třeba, aby 
středobodem hospodářské politiky Unie 
byly udržitelnost a sociální začlenění a aby 
se zároveň zajistilo, že sociální a 
ekologické cíle se budou řešit na téže 
úrovni jako fiskální kázeň;

1. konstatuje, že roční analýza růstu 
je nyní přejmenována na roční strategii 
pro udržitelný růst; znovu opakuje, že je 
třeba, aby středobodem hospodářské 
politiky Unie byly udržitelnost a sociální 
začlenění, aniž by došlo k oslabení 
současného rámce, prostřednictvím 
doplnění současného přístupu evropského 
semestru založeného na fiskální a 
rozpočtové kázni, o disciplínu v oblasti 
klimatu a životního prostředí 
prostřednictvím zavedení nových 
ukazatelů v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a 
Zelená dohoda pro Evropu, jež tvoří 
základ nového evropského modelu růstu; 
znovu opakuje, že je třeba, aby 
středobodem hospodářské politiky Unie 
byly udržitelnost a sociální začlenění a aby 
se zároveň zajistilo, že sociální a 
ekologické cíle se budou řešit na téže 
úrovni jako fiskální kázeň;

1. znovu opakuje, že je třeba, aby 
středobodem hospodářské politiky 
členských států byly udržitelnost a sociální 
začlenění, např. prostřednictvím začlenění 
cílů udržitelného rozvoje jako základu 
modelu hospodářského růstu; domnívá se 
však, že to není slučitelné s fiskálním 
paktem, Paktem o stabilitě růstu a 
evropským semestrem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a Zelená 
dohoda pro Evropu, jež tvoří základ 
nového evropského modelu růstu; znovu 
opakuje, že je třeba, aby středobodem 
hospodářské politiky Unie byly 
udržitelnost a sociální začlenění a aby se 
zároveň zajistilo, že sociální a ekologické 
cíle se budou řešit na téže úrovni jako 
fiskální kázeň;

1. vítá roční strategii pro udržitelný 
růst na rok 2020 a změnu zaměření 
evropského semestru, do něhož byly 
zahrnuty cíle udržitelného rozvoje a Zelená 
dohoda pro Evropu, jež tvoří základ 
nového evropského modelu růstu; znovu 
opakuje, že je třeba, aby středobodem 
hospodářské politiky Unie byly 
udržitelnost a sociální začlenění, přičemž 
zdůrazňuje význam cílů v oblasti životního 
prostředí a sociálních cílů s důrazem na 
nová zelená pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. naléhavě vyzývá k zahájení 
skutečného boje proti nerovnosti, 
nejistotě, nízkým platům, které brání 
hospodářskému růstu a sociálnímu 
pokroku; připomíná však, že to není 
možné v rámci evropské správy 
ekonomických záležitostí a Lisabonské 
smlouvy; vyzývá proto ke zrušení 
evropského semestru a ke svolání 
mezivládního summitu za účelem 
institucionalizace reverzibility Smluv, 
zrušení Smlouvy o fungování EU, Paktu 
o stabilitě a růstu a mezivládní smlouvy 
o stabilitě, koordinaci a správě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 110
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá závazek nové Komise 
navrhnout strategii EU pro rovnost žen a 
mužů, včetně závazných opatření na 
transparentnost odměňování během 
prvních 100 dnů svého funkčního období; 
vyzývá Komisi, aby tuto iniciativu doplnila 
nástroji, které poskytnou objektivní 
kritéria umožňující genderově neutrální 
hodnocení a srovnatelnost hodnoty práce 
v různých odvětvích, aby bylo dosaženo 
stejné odměny za stejnou práci a práci 
stejné hodnoty mezi ženami a muži ve 
všech odvětví a povoláních;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby ve svých 
národních programech reforem stanovily 
konkrétní kvantitativní cíle za účelem 
dosažení barcelonských cílů a provedení 
konkrétních opatření zaměřených na 
skupiny žen s velmi nízkou mírou 
zaměstnanosti, jako jsou mladé ženy, 
starší ženy, migrantky, ženy se zdravotním 
postižením, svobodné matky a romské 
ženy; zdůrazňuje, že rozdíl 
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v zaměstnanosti je zvlášť vysoký u matek 
a žen s pečovatelskými povinnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že ekologizace 
hospodářství a investice do účinnějších 
systémů zdravotní péče posílí schopnost 
EU zlepšovat dobré životní podmínky lidí 
žijících v EU; konstatuje, že spolu s 
krátkodobými fiskálními dopady 
strukturálních reforem by měly být vzaty v 
potaz i jejich dlouhodobé 
environmentální, ekonomické a sociální 
důsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá ochotu Komise zajistit, aby 
všechny činnosti a politiky EU musely 
přispívat k cílům Zelené dohody pro 
Evropu a usilovat o maximalizaci přínosů 
pro zdraví, kvalitu života, odolnost a 
konkurenceschopnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že hospodářský růst a 
fiskální stabilita jsou nezbytnými 
předpoklady za účelem propojení boje 
proti změně klimatu s vysokou mírou 
blahobytu a veřejné podpory 
transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. znovu připomíná nezbytnost 
dodržování zásady subsidiarity; vyzývá 
Komisi, aby chránila rozmanitost 
sociálních systémů v členských státech, a 
přitom usilovala o dosažení společných 
sociálních cílů prostřednictvím 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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2. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s 
cíli udržitelného rozvoje určila cíle a 
hlavní ukazatele specifické pro EU, aby 
tak bylo možné měřit účinnost politických 
rozhodnutí a zajistit lepší zaměření 
financování;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s 
cíli udržitelného rozvoje určila cíle a 
hlavní ukazatele specifické pro EU, aby 
tak bylo možné měřit účinnost politických 
rozhodnutí a zajistit lepší zaměření 
financování;

2. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s 
cíli udržitelného rozvoje určila cíle 
specifické pro EU, aby tak bylo možné 
měřit účinnost politických rozhodnutí; 
připomíná, že ačkoli evropský semestr 
musí respektovat cíle OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje a sociální pilíř, tyto 
cíle nemohou samy o sobě plnit úlohu 
strategie, která rovněž musí odrážet 
evropskou realitu a výzvy v oblasti 
zaměstnanosti a v sociální oblasti, jako 
jsou technologický rozvoj a demografické 
změny, jež rovněž vyvíjejí značný tlak na 
trh práce a na naše systémy sociální 
ochrany, a musíme se také zabývat 
výzvami pro určité sociální skupiny či 
snižováním nerovností.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby ve svých 
národních programech reforem v rámci 
evropského semestru věnovaly pozornost 
otázkám genderovému rozměru, zejména 
pokud jde o systematická opatření na 
prohloubení rovnosti žen a mužů v oblasti 
zaměstnání, sociálního začlenění, boje 
proti chudobě, vzdělávání a výzkumu a 
inovací; vyzývá členské státy, aby 
pravidelně analyzovaly strukturální 
reformy z hlediska rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá začlenění evropského pilíře 
sociálních práv do roční strategie pro 
udržitelný růst na rok 2020; zdůrazňuje 
ústřední úlohu srovnávacího přehledu 
sociálních ukazatelů v evropském 
semestru; vyzývá Komisi, aby srovnávací 
přehled sociálních ukazatelů posílila tím, 
že do něj začlení další ukazatele, které 
budou odrážet všech 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá začlenění evropského pilíře 
sociálních práv do roční strategie pro 
udržitelný růst na rok 2020; zdůrazňuje 
ústřední úlohu srovnávacího přehledu 
sociálních ukazatelů v evropském 
semestru; vyzývá Komisi, aby srovnávací 
přehled sociálních ukazatelů posílila tím, 
že do něj začlení další ukazatele, které 
budou odrážet všech 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv;

3. vítá začlenění evropského pilíře 
sociálních práv do roční strategie pro 
udržitelný růst na rok 2020; požaduje, aby 
spravedlnost a sociální práva měla v 
novém hospodářském modelu stejný 
význam jako udržitelnost životního 
prostředí a makroekonomická stabilita; 
zdůrazňuje ústřední úlohu srovnávacího 
přehledu sociálních ukazatelů v evropském 
semestru; vyzývá Komisi, aby srovnávací 
přehled sociálních ukazatelů posílila tím, 
že do něj začlení další ukazatele, které 
budou odrážet všech 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv; vyzývá Komisi, aby 
předložila sociální akční plán, jehož cílem 
bude proměnit evropský pilíř sociálních 
práv v závazná pravidla, která posílí 
systémy sociálního zabezpečení, budou 
respektovat modely trhu práce a zlepší 
životní úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá začlenění evropského pilíře 
sociálních práv do roční strategie pro 
udržitelný růst na rok 2020; zdůrazňuje 
ústřední úlohu srovnávacího přehledu 
sociálních ukazatelů v evropském 
semestru; vyzývá Komisi, aby srovnávací 
přehled sociálních ukazatelů posílila tím, 
že do něj začlení další ukazatele, které 
budou odrážet všech 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv;

3. vítá začlenění evropského pilíře 
sociálních práv do roční strategie pro 
udržitelný růst na rok 2020; zdůrazňuje 
ústřední úlohu srovnávacího přehledu 
sociálních ukazatelů v evropském 
semestru; vyzývá Komisi, aby srovnávací 
přehled sociálních ukazatelů posílila tím, 
že do něj začlení další ukazatele, které 
budou odrážet všech 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv; odkazy na zásady 
evropského pilíře sociálních práv by měly 
výslovně odkazovat na ustanovení 
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revidované Evropské sociální charty, jimž 
tyto zásady odpovídají; za účelem podpory 
sbližování jednotného výkladu ustanovení 
evropského pilíře sociálních práv by tyto 
odkazy měly být doplněny o doporučení 
na zohlednění příslušného výkladu ze 
strany Evropského výboru pro sociální 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá začlenění evropského pilíře 
sociálních práv do roční strategie pro 
udržitelný růst na rok 2020; zdůrazňuje 
ústřední úlohu srovnávacího přehledu 
sociálních ukazatelů v evropském 
semestru; vyzývá Komisi, aby srovnávací 
přehled sociálních ukazatelů posílila tím, 
že do něj začlení další ukazatele, které 
budou odrážet všech 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv;

3. je toho názoru, že začlenění 
evropského pilíře sociálních práv do roční 
strategie pro udržitelný růst na rok 2020 
není v souladu s původním cílem 
evropského semestru, jehož záměrem je 
dosažení makroekonomické stability a 
rozpočtové rovnováhy a jejich udržení; 
vyzývá Komisi, aby namísto posilování 
srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů tím, že do něj začlení další 
ukazatele, vycházela ze stávajících 
ukazatelů (jako např. monitor výsledků v 
oblasti zaměstnanosti, monitor výsledků v 
oblasti sociální ochrany, rámec 
společného hodnocení);

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá začlenění evropského pilíře 
sociálních práv do roční strategie pro 
udržitelný růst na rok 2020; zdůrazňuje 
ústřední úlohu srovnávacího přehledu 
sociálních ukazatelů v evropském 
semestru; vyzývá Komisi, aby srovnávací 
přehled sociálních ukazatelů posílila tím, 
že do něj začlení další ukazatele, které 
budou odrážet všech 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv;

3. vítá začlenění evropského pilíře 
sociálních práv do roční strategie pro 
udržitelný růst na rok 2020; zdůrazňuje 
ústřední úlohu srovnávacího přehledu 
sociálních ukazatelů v evropském 
semestru; vyzývá Komisi, aby srovnávací 
přehled sociálních ukazatelů posílila tím, 
že do něj začlení další ukazatele, které 
budou odrážet všech 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv, jako je inkluzivní 
přístup ke vzdělání, zdraví, výživě, 
zaměstnání, bydlení a zachování 
sociálních práv, a aby zajistila, že tyto 
ukazatele budou analyzovány rozčleněně, 
jako např. děti, mládež, starší osoby, 
pohlaví, migranti a osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá začlenění evropského pilíře 
sociálních práv do roční strategie pro 
udržitelný růst na rok 2020; zdůrazňuje 
ústřední úlohu srovnávacího přehledu 
sociálních ukazatelů v evropském 
semestru; vyzývá Komisi, aby srovnávací 
přehled sociálních ukazatelů posílila tím, 
že do něj začlení další ukazatele, které 
budou odrážet všech 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv;

3. bere na vědomí začlenění 
evropského pilíře sociálních práv do roční 
strategie pro udržitelný růst na rok 2020; 
zdůrazňuje ústřední úlohu srovnávacího 
přehledu sociálních ukazatelů v evropském 
semestru; vyzývá Komisi, aby srovnávací 
přehled sociálních ukazatelů posílila tím, 
že do něj začlení další ukazatele, které 
budou odrážet všech 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv; znovu připomíná 
prohlášení Komise týkající se zeštíhlení a 
přesnějšího zaměření evropského 
semestru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá začlenění evropského pilíře 
sociálních práv do roční strategie pro 
udržitelný růst na rok 2020; zdůrazňuje 
ústřední úlohu srovnávacího přehledu 
sociálních ukazatelů v evropském 
semestru; vyzývá Komisi, aby srovnávací 
přehled sociálních ukazatelů posílila tím, 
že do něj začlení další ukazatele, které 
budou odrážet všech 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv;

3. bere na vědomí začlenění 
evropského pilíře sociálních práv do roční 
strategie pro udržitelný růst na rok 2020; 
zdůrazňuje ústřední úlohu srovnávacího 
přehledu sociálních ukazatelů v evropském 
semestru; zdůrazňuje, že oblast sociální 
politiky a sociální ochrany by měla a musí 
zůstat ve výhradní pravomoci členských 
států; odmítá jakékoli snahy o 
standardizaci sociální politiky a systémů 
sociální ochrany členských států v 
odlišných oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje však, že srovnávací 
soubor ve statistice EU v oblasti příjmů a 
životních podmínek (EU-SILC)1a zahrnuje 
soukromé domácnosti a jejich stávající 
členy, přičemž obecně jsou z cílového 
souboru vyloučeny osoby žijící v 
kolektivních domácnostech a v 
institucích; vyjadřuje politování nad tím, 
že v důsledku toho jsou bezdomovci 
vyloučeni z oficiálních údajů, což značně 
komplikuje sledování jejich situace; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
monitorovací nástroje evropského pilíře 
sociálních práv a evropského semestru 
obsahují informace o nejchudších a 



PE646.889v01-00 62/101 AM\1197169CS.docx

CS

vyloučených lidech;
_________________
1a Eurostat, Statistics explained, statistika 
EU v oblasti příjmů a životních podmínek 
(EU-SILC) [URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:EU_statisti
cs_on_income_and_living_conditions_(E
U-SILC)

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje politování nad tím, že 
rámec evropského semestru postrádá další 
hlediska a ukazatele rovnosti žen a mužů 
a vyzývá Komisi, aby zahrnula index 
rovnosti žen a mužů mezi nástroje 
evropského semestru pro sledování 
pokroku při dosahování cílů v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních cílů a aby 
uznala genderové dopady 
makroekonomických politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. velmi lituje neexistence odkazu na 
strategii Evropa 2020 pro inteligentní, 
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udržitelný a inkluzivní růst a na jeho 
hlavní cíle, jakož i nejasností ohledně 
jejího nástupce na období 2020–2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby prováděly sociální hlediska 
doporučení pro jednotlivé země a dbaly 
přitom na zachování zásady subsidiarity i 
vnitrostátní pravomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje politování nad tím, že 
příliš mnoho doporučení pro jednotlivé 
země není prováděno, vyzývá členské 
státy, aby tato doporučení pro jednotlivé 
země, zejména v oblasti zaměstnanosti a 
sociálních hledisek, prováděly;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby při formulaci 
svých doporučení pro jednotlivé země 
věnovala větší pozornost hledisku rovnosti 
žen a mužů s cílem řešit přetrvávající 
genderové rozdíly;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby evropskému 
semestru dodala územní rozměr, a to jak 
na analytické, tak i na provozní úrovni; 
domnívá se navíc, že aby bylo možné 
zajistit účinnou správu strukturální 
politiky, je nutné, aby se do vypracovávání 
a přijímání rozhodnutí týkajících se této 
politiky zapojily i regionální a místní 
orgány, a to na základě smíšeného 
plánování shora dolů a naopak;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností, včetně 
podpory zaměstnatelnosti mladých a 
starších pracovníků a zlepšení přístupu k 
pracovním příležitostem; zvláštní 
pozornost by měla být věnována zejména 
odvětvím zelené ekonomiky a sociálních 
podniků schopným vytvářet nová 
udržitelná pracovní místa, zejména pro 
mladé lidi, a rozšiřování možností 
celoživotního učení, které v současné době 
nabízejí veřejné správy; toto úsilí by mělo 
být spojeno s Iniciativou na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí, která bude v 
příštím sedmiletém období financování 
potřebovat finanční pomoc a podporu ze 
strany Evropské komise, Rady a 
Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
řešení dlouhodobé nezaměstnanosti 
prostřednictvím zaměření stávajících 
prostředků na tento problém v oblastech s 
nadprůměrnou dlouhodobou 
nezaměstnaností a další analýzu účinnosti 
stávajících finančních nástrojů, jako je 
Iniciativa na podporu zaměstnanosti 
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mladých lidí, předcházející vytváření 
nových nástrojů s cílem zabránit 
opakování stejných potíží;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností; vyzývá 
členské státy, aby odpovídajícím způsobem 
investovaly do účinných aktivních politik 
na trhu práce, zejména včetně opatření na 
posílení pomoci nezaměstnaným osobám s 
cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti a včetně úsilí o zvýšení 
objemu i zlepšení kvality příležitostí v 
oblasti dalšího vzdělávání a odborné 
přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
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nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; 
zdůrazňuje, že na sociální politiku a 
politiku zaměstnanosti by se nemělo 
pohlížet pouze z hlediska nákladů, ale 
nejdůležitější by měl být zájem občanů; 
měly by být také zváženy strukturální 
reformy trhu práce a hledisko 
dlouhodobých přínosů, aby byly 
zachovány investice do společnosti a 
občanů a aby se zajistila budoucnost a 
stabilita členských států a EU jako celku;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, 
Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké se 
značnými rozdíly mezi regiony; 
zdůrazňuje proto potřebu individuálně 
přizpůsobených opatření na začleňování 
nezaměstnaných osob na trh práce a boj 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení; 
požaduje nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
France Jamet
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

4. konstatuje, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností, zejména v 
oblastech, které jsou znevýhodněné 
demografickými faktory, jako jsou 
například vylidněné nebo řídce osídlené 
regiony a venkovské oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; vyzývá 
Komisi, aby navýšila finanční prostředky 
na přiměřenou úroveň a aby členské státy 
plně využívaly všechny nástroje EU pro 
řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, které 
poskytnou finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje, 
aby byly účinně využívány stávající 
prostředky EU i potenciál nově 
vytvořeného Fondu pro spravedlivou 
transformaci pro řešení dlouhodobé 
nezaměstnanosti, které poskytnou finanční 
podporu na opatření a projekty v oblastech 
s nadprůměrnou dlouhodobou 
nezaměstnaností;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
posílení stávajících fondů, jako je 
Evropský sociální fond plus, za účelem 
řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a 
vytvoření silného Fond pro spravedlivou 
transformaci pro oblasti, které budou 
postiženy důsledky transformace 
energetiky a boje proti změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Návrh usnesení
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Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti, nezaměstnanosti 
mládeže a dlouhodobé nezaměstnanosti 
jsou v některých členských státech dosud 
vysoké; požaduje dynamická opatření pro 
řešení nezaměstnanosti mládeže a 
dlouhodobé nezaměstnanosti, stejně jako 
řešení problémů, jimž čelí osoby, které 
nejsou zaměstnané ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, která 
poskytnou finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
nezaměstnaností mládeže a dlouhodobou 
nezaměstnaností;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
oblastech dosud vysoké; požaduje 
podstatné navýšení finanční podpory 
prostřednictvím EIB, EFRR a ESF+ na 
opatření a projekty, které dokážou řešit 
dlouhodobou nezaměstnanost i v 
oblastech s nadprůměrnou dlouhodobou 
nezaměstnaností s cílem zabránit odlivu 
mozků;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Sara Skyttedal
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje, 
aby členské státy řešily dlouhodobou 
nezaměstnanost poskytováním finanční 
podpory a odborného vzdělání 
dlouhodobě nezaměstnaným;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje 
nový finanční nástroj pro řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, který 
poskytne finanční podporu na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

4. je znepokojen tím, že míry 
nezaměstnanosti a dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou v některých 
členských státech dosud vysoké; požaduje, 
aby Komise řešila dlouhodobou 
nezaměstnanost posílením veškeré 
dostupné finanční podpory na opatření a 
projekty v oblastech s nadprůměrnou 
dlouhodobou nezaměstnaností;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá vytvoření Fondu pro 
spravedlivou transformaci, jehož záměrem 
je zajistit, aby při přechodu na klimaticky 
neutrální ekonomiku nebyl nikdo 
opomenut; je rozhodně přesvědčen, že 
výzvy, které přináší změna klimatu a 
přechod k zelenější ekonomice, vyžadují 
rozhodující podporu s cílem pomoci 
pracovníkům a podnikům, aby se 
vypořádali s těmito klíčovými 
transformacemi, zvláště v nejvíce 
zasažených regionech, včetně 
nejvzdálenějších regionů, a to zlepšením 
obdobné přípravy a vzdělávání s cílem 
přizpůsobit dovednosti a vytvořit nová 
pracovní místa v udržitelných odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. s velkým znepokojením bere na 
vědomí vysokou míru nezaměstnanosti 
mladých lidí v řadě členských států a 
nestálost pracovních smluv mladých 
pracovníků; vyzývá členské státy a 
Komisi, aby k boji proti nezaměstnanosti 
mladých lidí přistupovaly jako k 
záležitosti, kterou je třeba řešit prioritně, a 
aby plně využívaly finančních nástrojů, 
jako jsou záruky pro mladé lidi, program 
Erasmus+ a individuálně uzpůsobená 
opatření k boji proti nezaměstnanosti 
mladých lidí a podpoře jejich 
zaměstnatelnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 150
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že v řadě členských 
států je celkové navýšení úrovně mezd, a 
to nejen minimálních mezd, otázkou 
národní mimořádné situace; naléhavě 
proto žádá Komisi, aby do této oblasti 
nezasahovala, např. aby se zdržela 
vydírání těch členských států, které chtějí 
na tuto mimořádnou situaci okamžitě a 
účinně reagovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. požaduje, aby v nástupnickém 
nástroji strategie Evropa 2020 byl zaveden 
pilíř rovnosti žen a mužů a zastřešující cíl 
rovnosti žen a mužů a aby byly začleněny 
cíle a ukazatele týkající se rovnosti žen a 
mužů do výzev pro jednotlivé země 
uvedených ve srovnávacím přehledu 
sociálních ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
snížily regulační zátěž pro malé a střední 
podniky a firmy, a podpořily tak 
prosperitu a hospodářský růst na 
jednotném trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby usnadnila 
mobilitu služeb a osob v zájmu řešení 
problémů nesouladu mezi nabízenými 
a požadovanými dovednostmi na trhu 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
investiční klima podporující růst a zavést 
strukturální reformy, které budou 
podporovat soukromé investice a účast na 
trhu práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 155
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby řešily 
příjmovou nerovnost; zdůrazňuje, že 
daňové systémy a systémy sociálních 
dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnost a podporovaly 
spravedlnost;

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby řešily 
nezaměstnanost mladých lidí a příjmovou 
nerovnost mezi regiony; zdůrazňuje, že 
každý členský stát by měl přijít s vlastní 
koncepcí fiskální politiky, která bude 
upřednostňovat investice založené na 
znalostech a orientované na budoucnost, 
které zajistí udržitelný a inkluzivní rozvoj 
a vytvoří pracovní příležitosti s vysokými 
příjmy, jež umožní zachování evropského 
způsobu života;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby řešily 
příjmovou nerovnost; zdůrazňuje, že 
daňové systémy a systémy sociálních 
dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnost a podporovaly 
spravedlnost;

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby řešily 
příjmovou nerovnost včetně podpory 
přiměřené minimální mzdy, vysokého 
pokrytí kolektivním vyjednáváním, 
rovných příležitostí ve vzdělávání a 
odborné přípravě, rovnosti žen a mužů a 
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všeobecného přístupu ke kvalitním 
službám; zdůrazňuje, že daňové systémy a 
systémy sociálních dávek musí být 
navrženy tak, aby snižovaly nerovnost a 
podporovaly spravedlnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby řešily 
příjmovou nerovnost; zdůrazňuje, že 
daňové systémy a systémy sociálních 
dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnost a podporovaly 
spravedlnost;

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
členské státy, aby řešily příjmovou 
nerovnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby řešily 
příjmovou nerovnost; zdůrazňuje, že 
daňové systémy a systémy sociálních 
dávek musí být navrženy tak, aby 

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby řešily 
příjmovou nerovnost;
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snižovaly nerovnost a podporovaly 
spravedlnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby řešily 
příjmovou nerovnost; zdůrazňuje, že 
daňové systémy a systémy sociálních 
dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnost a podporovaly 
spravedlnost;

5. je znepokojen omezenou sociální 
mobilitou, která brání mobilitě pracovních 
sil a uskutečnění dobře fungujícího 
jednotného trhu; zdůrazňuje, že je třeba 
zlepšit příležitosti pro mobilitu reagující 
na nedostatek pracovních sil na trhu 
práce v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby řešily 
příjmovou nerovnost; zdůrazňuje, že 
daňové systémy a systémy sociálních 
dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnost a podporovaly 
spravedlnost;

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby řešily 
příjmovou nerovnost a bojovaly proti 
diskriminaci; zdůrazňuje, že daňové 
systémy a systémy sociálních dávek musí 
být navrženy tak, aby snižovaly nerovnost 
a podporovaly spravedlnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 161
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby řešily 
příjmovou nerovnost; zdůrazňuje, že 
daňové systémy a systémy sociálních 
dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnost a podporovaly 
spravedlnost;

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby řešily 
příjmovou nerovnost; zdůrazňuje, že 
daňové systémy a systémy sociálních 
dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnost, bojovaly proti 
diskriminaci a podporovaly spravedlnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby řešily 
příjmovou nerovnost; zdůrazňuje, že 
daňové systémy a systémy sociálních 
dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnost a podporovaly 
spravedlnost;

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
členské státy, aby řešily příjmovou 
nerovnost; zdůrazňuje, že daňové systémy 
a systémy sociálních dávek musí být 
navrženy tak, aby snižovaly nerovnost, 
podporovaly spravedlnost a poskytovaly 
lidem práci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby řešily 
příjmovou nerovnost; zdůrazňuje, že 
daňové systémy a systémy sociálních 
dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnost a podporovaly 
spravedlnost;

5. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou a 
zvýšenou příjmovou nerovností ve 
srovnání s úrovněmi před krizí; vyzývá 
členské státy, aby řešily příjmovou 
nerovnost; zdůrazňuje, že daňové systémy 
a systémy sociálních dávek musí být 
navrženy tak, aby snižovaly nerovnost a 
podporovaly spravedlnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje a vítá výzvu zahrnutou 
v závěrech Rady z prosince 2019 o 
ekonomikách založených na genderové 
rovnosti v EU: další postup, aby byl 
kladen větší důraz na rovnost žen a mužů 
v různých fázích procesu evropského 
semestru, mimo jiné prostřednictvím 
práce na již existujících ukazatelích 
rovnosti žen a mužů, vývoje nových a 
prostřednictvím dalšího rozvoje sběru 
údajů roztříděných podle pohlaví, 
statistických metod a analýzy 
umožňujících monitorování pokroku v 
oblasti rovnosti žen a mužů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 165
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. souhlasí, že vnitrostátní systémy 
daní a dávek by měly být optimalizovány s 
cílem posílit pobídky k účasti na trhu 
práce, zvýšit spravedlnost a 
transparentnost a zajistit finanční 
udržitelnost a přiměřenost systémů 
sociálního zabezpečení v měnícím se světě 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. je znepokojen nedostatkem odkazů 
na diskriminaci a rasismus a na zajištění 
rovných příležitostí a důstojného života 
pro všechny skupiny, včetně řešení 
vícenásobné diskriminace založených na 
intersekcionálním přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
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Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 
které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semsetru;

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd 
prostřednictvím investic do celoživotního 
učení, které zajistí, že zaměstnanci budou 
mít potřebné dovednosti, lze docílit 
vzestupné sociální soudržnosti pro všechny 
při zajištění jejich pracovních práv; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily 
dialog mezi sociálními partnery a zvážily 
přínosy kolektivního vyjednávání na 
odvětvové úrovni a zajistili přitom, aby 
během tvorby politik, včetně evropského 
semestru, bylo přihlíženo k názorům 
všech sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 
které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy, 
protože umožňují shromažďovat názory 
sociálních partnerů a zajistit, aby každá 
další opatření EU v této věci byla 
relevantní a vytvářená v plném souladu s 
vnitrostátními pravomocemi, autonomií 
sociálních partnerů a svobodou 
kolektivního vyjednávání; vyzývá Komisi, 
aby na základě výsledků konzultací přijala 
opatření pro větší sociální konvergenci; 
vyzývá ke koordinovanému přístupu na 
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členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semsetru;

úrovni EU s cílem dosáhnout skutečného 
růstu mezd, zabránit spirále snižování 
nákladů práce, které způsobuje nezdravá 
soutěž v této oblasti, a sociálnímu 
dumpingu, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 
které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semsetru;

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
domnívá se, že mzdy jsou v některých 
členských státech uměle udržovány na 
nízké úrovni, což poškozuje hospodářství 
Unie a jednotný trh; požaduje přiměřené 
úrovně minimální mzdy, a to 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
právních předpisů a v souladu s 
vnitrostátními tradicemi, tak aby nebyla 
oslabena autonomie vnitrostátních 
sociálních partnerů ani dobře fungující 
modely kolektivního vyjednávání; vyzývá 
ke koordinovanému přístupu na úrovni EU 
s cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 
které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily sociální dialog, 
práva a rozsah kolektivního vyjednávání 
na odvětvové úrovni a zapojení sociálních 
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partnerů do tvorby politik, včetně 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 
které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semsetru;

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo vnitrostátních právních 
předpisů a v souladu s vnitrostátními 
tradicemi; zdůrazňuje, že stanovení výše 
minimální mzdy je záležitostí jednotlivých 
členských států a že výše této mzdy by 
měla odpovídat socio-ekonomické situaci 
daného členského státu; zdůrazňuje, že čl. 
153 odst. 5 SFEU výslovně vyjímá 
odměnu za práci z pravomocí EU; vyzývá 
ke koordinovanému přístupu na úrovni EU 
s cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 
které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 
které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semsetru;

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; zdůrazňuje, že 
jakákoli iniciativa EU v oblasti minimální 
mzdy nesmí oslabit autonomii 
vnitrostátních sociálních partnerů a dobře 
fungující modely kolektivního 
vyjednávání; vyzývá ke koordinovanému 
přístupu na úrovni EU s cílem dosáhnout 
skutečného růstu mezd, zabránit spirále 
snižování nákladů práce, které způsobuje 
nezdravá soutěž v této oblasti, a posílit 
vzestupnou sociální soudržnost pro 
všechny; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby posílily sociální dialog, práva a rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 
které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 

6. bere na vědomí konzultace Komise 
zaměřené na evropský rámec pro 
minimální mzdy; požaduje přiměřené 
úrovně minimální mzdy, a to 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
právních předpisů a v souladu s 
vnitrostátními tradicemi; zdůrazňuje, že 
jakákoli iniciativa EU v oblasti minimální 
mzdy nesmí oslabit autonomii 
vnitrostátních sociálních partnerů a dobře 
fungující modely kolektivního 
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soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semsetru;

vyjednávání; vyzývá ke koordinovanému 
přístupu na úrovni EU s cílem dosáhnout 
skutečného růstu mezd, zabránit spirále 
snižování nákladů práce, které způsobuje 
nezdravá soutěž v této oblasti, a posílit 
vzestupnou sociální soudržnost pro 
všechny; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby posílily sociální práva, práva a rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 
které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semsetru;

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, které budou překračovat práh 
chudoby a umožňovat důstojný život, a to 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
právních předpisů a v souladu s 
vnitrostátními tradicemi, a které budou 
současně zvyšovat potenciál vytváření 
pracovních míst v podnicích sociální 
ekonomiky; vyzývá ke koordinovanému 
přístupu na úrovni EU s cílem dosáhnout 
skutečného růstu mezd, zabránit spirále 
snižování nákladů práce, které způsobuje 
nezdravá soutěž v této oblasti, a posílit 
vzestupnou sociální soudržnost pro 
všechny; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby posílily rozsah kolektivního 
vyjednávání na odvětvové úrovni a 
zapojení sociálních partnerů do tvorby 
politik, včetně evropského semestru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 
které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semsetru;

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
vyzývá Komisi, aby zajistila a posílila 
sociální dialog jako nejlepší nástroj 
fungujícího a pružného evropského trhu 
práce založený na zásadě subsidiarity. V 
této souvislosti by měl být zvážen rámec 
pro minimální mzdy, který respektuje 
vnitrostátní právo, zvyklosti a tradice ve 
formě doporučení Rady;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 

6. vybízí členské státy, aby zajistily, že 
zaměstnaní lidé budou dostávat mzdu, 
která jim umožní vést ve své zemi důstojný 
život; v této souvislosti připomíná, že 
jakékoli rozhodnutí o stanovení minimální 
mzdy je výhradním právem členských 
států; požaduje přiměřené úrovně 
minimální mzdy, a to prostřednictvím 
kolektivních smluv nebo právních předpisů 
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které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semsetru;

a v souladu s vnitrostátními tradicemi; 
vyzývá ke koordinovanému přístupu na 
úrovni EU s cílem dosáhnout skutečného 
růstu mezd, zabránit spirále snižování 
nákladů práce, které způsobuje nezdravá 
soutěž v této oblasti, a posílit vzestupnou 
sociální soudržnost pro všechny; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 
které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semsetru;

6. bere na vědomí konzultace Komise 
zaměřené na evropský rámec pro 
minimální mzdy; vyzývá Komisi, aby při 
navrhování politik na trhu práce a sociální 
politiky dodržovala zásadu subsidiarity 
zakotvenou ve Smlouvách; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
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Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále nezdravého soutěžení na 
základě nákladů práce v této oblasti, a 
posílit vzestupnou sociální soudržnost pro 
všechny; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby posílily rozsah kolektivního 
vyjednávání na odvětvové úrovni a 
zapojení sociálních partnerů do tvorby 
politik, včetně evropského semsetru;

6. vítá konzultace Komise se 
sociálními partnery zaměřené na evropský 
rámec pro minimální mzdy; požaduje 
přiměřené úrovně minimální mzdy, a to 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
právních předpisů s náležitým ohledem na 
veškeré vnitrostátní tradice; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem zabránit soutěži v oblasti nákladů 
práce a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily rozsah 
kolektivního vyjednávání a zapojení 
sociálních partnerů do tvorby politik, 
včetně evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje přiměřené úrovně minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 
které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily rozsah 

6. vítá konzultace Komise zaměřené 
na evropský rámec pro minimální mzdy; 
požaduje zavedení rámce pro minimální 
mzdy, a to prostřednictvím kolektivních 
smluv nebo právních předpisů a v souladu 
s vnitrostátními tradicemi; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 
které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily rozsah 
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kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semsetru;

kolektivního vyjednávání na odvětvové 
úrovni a zapojení sociálních partnerů do 
tvorby politik, včetně evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby 
pokračovaly ve svém úsilí o zajištění 
přístupnosti, dostupnosti, cenové 
dostupnosti, kvality a nákladové 
efektivnosti svých systémů zdravotní péče 
a aby prostřednictvím doporučení pro 
jednotlivé země posílily zaměření systémů 
zdravotní péče na preventivní zdravotní 
péči; zdůrazňuje význam kampaní v 
oblasti prevence a na podporu zdraví, 
zejména pro mladé lidi ze 
znevýhodněných skupin obyvatelstva, a 
další podpory zdravotních faktorů v 
politikách zaměstnanosti a sociálních 
politikách a jejich zohledňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že dobře fungující 
sociální dialog je klíčovým nástrojem při 
utváření pracovních podmínek, který 
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zahrnuje řadu různých aktérů na různých 
úrovních, a vyvažuje zájmy pracovníků 
a zaměstnavatelů a přispívá jak 
k hospodářské konkurenceschopnosti, tak 
k sociální soudržnosti; vyzývá členské 
státy, aby dále posilovaly sociální dialog 
v celé Evropě s cílem vyvážit průmyslové 
vztahy a v případě potřeby posílit možnosti 
kolektivního vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje význam 
strukturovaného a systematického dialogu 
s občanskou společností na vnitrostátní 
úrovni s cílem zvýšit vlastní odpovědnost; 
domnívá se, že Komise by měla 
shromažďovat informace od širokého 
spektra zúčastněných stran a zajistit větší 
publicitu doporučení pro jednotlivé země 
a zpráv o jednotlivých zemích, mimo jiné 
prostřednictvím širších diskuzí na vyšší 
politické úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že mzdy na plný 
úvazek by měly umožňovat důstojný život; 
zdůrazňuje, že každý pracovník v Unii by 
měl mít příjem ve výši životního minima, 
které zajišťuje nejen pouhé potřeby 
základních potravin, přístřeší a oblečení, 
ale stačí i na pokrytí zdravotní péče, 
vzdělávání, dopravy, rekreace a určitých 
úspor pro případ nepředvídaných událostí, 
jako jsou nemoci či nehody;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Lina Gálvez Muñoz
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad tím, že 
rámec evropského semestru postrádá ještě 
širší hlediska a další ukazatele rovnosti 
žen a mužů, a vyzývá Komisi, aby 
zahrnula index rovnosti žen a mužů mezi 
nástroje evropského semestru pro 
sledování pokroku při dosahování cílů v 
oblasti zaměstnanosti a sociálních cílů a 
aby uznala genderové dopady 
makroekonomických politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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6a. znovu připomíná, že je třeba 
většího zapojení sociálních partnerů a 
větší podpory budování jejich kapacit, 
zejména v zemích, kde je sociální dialog 
slabý; vyzývá Komisi, aby podporovala 
odbory v členských státech, kde jsou 
slabé;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje význam kolektivního 
vyjednávání pro udržitelný růst mezd a 
flexibilitu pro společnosti; zdůrazňuje, že 
politiky Unie, včetně politik, kterými se 
provádí sociální pilíř, nesmějí oslabovat 
žádné trhy práce závislé na kolektivním 
vyjednávání ani zasahovat do záležitostí, 
které jsou v těchto zemích předmětem 
kolektivního vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. požaduje strukturovanou účast a 
větší zapojení ministrů sociálních věcí, 
zdravotnictví a životního prostředí do 
procesu evropského semestru na úrovni 
Rady;
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Or. en

Pozměňovací návrh 187
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. vítá přípravu evropského akčního 
plánu na provádění evropského pilíře 
sociálních práv a vyzývá Evropskou 
komisi, aby stanovila jasné cíle, které 
budou odpovídat 20 zásadám, kterých má 
být dosaženo do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě a 
zavedla evropskou záruku pro děti s 
dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami;

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
a na právech založenou evropskou 
strategii boje proti chudobě, včetně 
rámcové směrnice o minimálním příjmu, 
a zavedla evropskou záruku pro děti s 
dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými inkluzivními podpůrnými 
službami založenými na integrovaném 
aktivním začleňování, které kombinují 
provádění základních sociálních práv, 
vysoce kvalitní služby a slušná pracovní 
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místa a které jsou utvářeny společně s 
komunitou; vyzývá rovněž k zahájení nové 
strategie pro začleňování Romů s 
konkrétními cíli, která by byla sledována 
prostřednictvím evropského semestru a 
zaměřovala by se na protiromské 
smýšlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě a 
zavedla evropskou záruku pro děti s 
dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami;

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě v 
úzké spolupráci s členskými státy a 
prostřednictvím uznání jejich dosavadních 
výsledků a aby zavedla evropskou záruku 
pro děti a dobře koncipované podpůrné 
služby, které budou používány dostatečně 
pružným způsobem, který zohledňuje 
vnitrostátní specifika a respektuje 
stávající vnitrostátní systémy, a aby 
poskytla dostatečné financování, které 
však nepovede k omezení stávajících 
finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě a 
zavedla evropskou záruku pro děti s 
dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami;

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě a 
zavedla evropskou záruku pro děti s 
dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami s 
cílem zajistit, aby každé dítě mělo právo 
na bezplatnou kvalitní zdravotní péči, 
bezplatné kvalitní vzdělání, bezplatnou 
kvalitní péči o děti a na důstojné bydlení a 
dostatečnou výživu; poukazuje na to, že 
velké nerovnosti snižují výkonnost 
ekonomiky a potenciál udržitelného růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě a 
zavedla evropskou záruku pro děti s 
dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami;

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě a 
zavedla evropskou záruku pro děti s 
dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami; 
zdůrazňuje, že je důležité navýšit 
financování pro nejchudší osoby jakožto 
nástroj evropské solidarity a způsob, jak 
pomáhat v boji proti nejhorším formám 
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chudoby v Unii, jako je například 
nedostatek potravin a dětská chudoba;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě a 
zavedla evropskou záruku pro děti s 
dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami;

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě a 
navrhla právní předpisy s dostatečným 
financováním v rámci Evropského 
sociálního fondu plus za účelem 
provádění evropské záruky pro děti, tak 
aby žádné dítě nebylo opomenuto, stejně 
jako dobře koncipované podpůrné služby 
za účelem zajištění rovného přístupu dětí 
k bezplatné zdravotní péči, bezplatnému 
vzdělávání, bezplatné péči o děti, 
důstojnému bydlení a dostatečné výživě;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
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chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě a 
zavedla evropskou záruku pro děti s 
dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami;

chudoby dětí a chudoby pracujících; 
zdůrazňuje, že dětská chudoba má mnoho 
různých příčin a že související oblasti, 
jako je zdravotnictví, vzdělávání, péče o 
děti, výživa a bydlení, spadají do 
pravomoci a odpovědnosti členských 
států; vyzývá členské státy, aby problém 
dětské chudoby řešily přednostně;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě a 
zavedla evropskou záruku pro děti s 
dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami;

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě, 
zejména prostřednictvím navýšení 
financování pro nejchudší osoby v rámci 
nového ESF+, a rovněž aby zavedla 
evropskou záruku pro děti s dostatečným 
financováním a dobře koncipovanými 
podpůrnými službami;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná své znepokojení ohledně 7. připomíná své znepokojení ohledně 
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vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě a 
zavedla evropskou záruku pro děti s 
dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami;

vysokého počtu osob ze zranitelných 
skupin ohrožených chudobou a sociálním 
vyloučením; je zejména znepokojen 
vysokou mírou chudoby dětí a chudoby 
pracujících; vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní evropskou strategii boje proti 
chudobě a zavedla evropskou záruku pro 
děti s dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě a 
zavedla evropskou záruku pro děti s 
dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami;

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených relativní 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě a 
zavedla evropskou záruku pro děti s 
dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 

7. připomíná své znepokojení ohledně 
vysokého počtu osob ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením; je 
zejména znepokojen vysokou mírou 
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chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě a 
zavedla evropskou záruku pro děti s 
dostatečným financováním a dobře 
koncipovanými podpůrnými službami;

chudoby dětí a chudoby pracujících; 
vyzývá Komisi, aby předložila komplexní 
evropskou strategii boje proti chudobě 
zvláště zaměřenou na děti s dostatečným 
financováním a dobře koncipovanými 
podpůrnými službami;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. je znepokojen tím, že vertikální i 
horizontální segregace trhu práce v celé 
Evropské unii a přetrvávající rozdíly ve 
výši odměňování a důchodů mezi ženami 
a muži jsou v celé Evropské unii nadále 
vysoké, a nad nedostatečným počtem žen 
zapojených do rozhodovacích procesů, 
zejména v oblasti ekonomického 
rozhodování, včetně sociálního dialogu; 
zdůrazňuje, že tyto a další nerovnosti 
vážněji postihují znevýhodněné skupiny 
žen, a vyzývá proto k začlenění 
intersekcionálního přístupu do politik 
zaměstnanosti a k zavedení sociální 
ochrany na podporu zranitelných skupin 
žen, včetně žen se zdravotním postižením. 
Dosažení tohoto intersekcionálního 
přístupu předpokládá mimo jiné použití 
údajů a informací rozčleněných podle 
pohlaví, například při řešení práce 
prostřednictvím platforem a nezákonného 
zaměstnávání, aktivních politik na trhu 
práce, mobility, jednotlivých akčních 
plánů nebo dávek v nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
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Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí 
přistupovaly jako k záležitosti, kterou je 
třeba řešit prioritně, a aby plně využívaly 
finančních nástrojů, jako je záruka pro 
mladé lidi, programů EU, jako je 
Erasmus+, a individuálně uzpůsobených 
opatření k boji proti nezaměstnanosti 
mladých lidí a podpoře jejich 
zaměstnatelnosti;

Or. en


