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Pozměňovací návrh 34
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

(1) Ochromení hospodářské činnosti v 
důsledku krize spojené s onemocněním 
Covid-19 vyvolalo závažný problém 
likvidity u evropských podniků, který by v 
případě, že by se proměnil v problém se 
solventností, znamenal uzavření velké 
části z nich, přičemž by postihl především 
malé a střední podniky a osoby 
samostatně výdělečně činné. Proto by EU 
měla přehodnotit své politické priority a 
přesměrovat víceletý finanční rámec s 
cílem zachovat stávající průmyslovou 
strukturu a soustředit se na hospodářskou 
obnovu. Členské státy a Unie mají 
pracovat na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti, zejména s cílem usnadnit 
kontinuitu podnikání, přičemž zajistí 
přístup k likviditě a budou podporovat 
politiku rušení nebo snižování daňových 
povinností. Aby se zlepšil přístup na trh 
práce a setrvání na něm, podpoří se 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivost 
pracovníků a flexibilní trhy práce schopné 
reagovat na hospodářské změny s cílem 
minimalizovat negativní dopady na 
zaměstnanost. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

Or. es

Pozměňovací návrh 35
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů. Aby bylo možné čelit velkým 
šokům, měly by členské státy a Unie 
vytvořit dlouhodobé nástroje s cílem 
zachovat pracovní místa a dovednosti a 
snížit tlak na vnitrostátní veřejné finance, 
zejména zavedením evropského systému 
trvalého zajištění v nezaměstnanosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 

(1) Členské státy a Unie vypracovávají 
a provádějí koordinovanou strategii 
zaměstnanosti a zejména strategii 
na podporu kvalifikace, vzdělání 
a přizpůsobivosti pracovníků, bezpečnosti 
a ochrany zdraví na pracovišti a také 
schopnosti inkluzivních trhů práce 
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a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

stanovených právním rámcem zajistit 
plnou ochranu ekonomických a 
sociálních práv všech pracovníků a 
reagovat na potřeby sociálně 
spravedlivého přechodu na oběhové a 
klimaticky neutrální hospodářství, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, udržitelného 
rozvoje a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Tomáš Zdechovský

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji účinné a koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků prostřednictvím posílení vazeb 
mezi vzdělávacím systémem a potřebami 
trhu práce, čímž podpoří schopnosti trhů 
práce reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
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partnerů. které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů. V současné situaci způsobené 
pandemií COVID-19 by měla být zvláštní 
pozornost věnována těm, kteří přicházejí o 
zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace a vzdělání pracovníků, 
podporovat rovnováhu mezi dovednostmi 
a potřebami trhu práce, umožňovat 
vytváření kvalitních pracovních míst a 
ekonomického prostředí příznivého pro 
podniky a podporovat schopnosti trhů 
práce reagovat na hospodářské změny a na 
krize, aby dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu, hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman



AM\1204312CS.docx 7/87 PE650.650v01-00

CS

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů. Současná krize COVID-19, která 
bude mít závažné a dlouhodobé důsledky 
pro trhy práce v EU, proto bude vyžadovat 
přijetí koordinovaných opatření na 
podporu zaměstnanosti a stimulaci 
hospodářství a poptávky po pracovní síle.

Or. pl

Pozměňovací návrh 40
Peter Lundgren

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 

(1) Členské státy a Unie mají v 
souladu s rozdělením pravomocí mezi EU 
a členské státy a se zásadami subsidiarity 
a proporcionality pracovat na rozvoji 
koordinované strategie zaměstnanosti 
a zejména na podpoře kvalifikace, vzdělání 
a přizpůsobivosti pracovníků a schopnosti 
trhů práce reagovat na hospodářské změny, 
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růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

aby dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti dynamických trhů 
práce orientovaných na budoucnost 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti založené 
na rovných příležitostech a sociální 
spravedlnosti za záležitost společného 
zájmu a koordinovat své odpovídající 
činnosti v rámci Rady s přihlédnutím 
k vnitrostátním zvyklostem, které se týkají 
odpovědnosti sociálních partnerů.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady, 
přičemž respektují vnitrostátní zvyklosti a 
autonomii sociálních partnerů, pokud jde 
o odpovědnosti sociálních partnerů.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
José Manuel Fernandes

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
podnikání a kvalifikace, vzdělání 
a přizpůsobivosti pracovníků a schopnosti 
trhů práce reagovat na hospodářské změny, 
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dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

aby dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 44
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, vyváženého 
růstu a vysokého stupně ochrany a 
zlepšování kvality životního prostředí 
stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

(1) Členské státy a Unie mají pracovat 
na rozvoji koordinované strategie 
zaměstnanosti a zejména na podpoře 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny, aby 
dosáhly cílů plné zaměstnanosti 
a společenského pokroku, inkluze, 
vyváženého růstu a vysokého stupně 
ochrany a zlepšování kvality životního 
prostředí stanovených v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii. Členské státy mají 
považovat podporu zaměstnanosti za 
záležitost společného zájmu a koordinovat 
své odpovídající činnosti v rámci Rady 
s přihlédnutím k vnitrostátním zvyklostem, 
které se týkají odpovědnosti sociálních 
partnerů.

Or. sk
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Pozměňovací návrh 45
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Krize COVID-19 má a bude mít 
řadu následků pro zaměstnanost, sociální 
spravedlnost a pracovní podmínky. Po 
ukončení hospodářské činnosti se mnoho 
pracovníků ocitlo v situaci částečné 
nezaměstnanosti a podniky, zejména malé 
a střední podniky, čelí problémům s 
likviditou. Pracovníci v nejistém postavení 
a nejpotřebnější lidé byli často v první linii 
v pracovních podmínkách s vysokým 
zdravotním rizikem. Mnoho pracovníků a 
podniků se uchýlilo k práci na dálku a 
rozsáhle využívalo digitálních nástrojů. V 
reakci na tuto nebývalou krizi, pokud jde 
o politiky zaměstnanosti a sociální 
spravedlnost, se Unie a členské státy musí 
zavázat k masivnímu evropskému plánu 
obnovy na podporu podniků tím, že jim 
poskytnou oporu potřebnou k získání 
přístupu k hotovosti i k pracovníkům, 
zejména financováním jejich částečné 
nezaměstnanosti a zajištěním pracovních 
míst. Cílem musí být ochrana a rozvoj 
evropského trhu práce s cílem zaručit 
pracovní místa, mzdy, ale také pracovní 
podmínky. U příležitosti této krize a v 
reakci na ni se Unie a členské státy musí 
zavázat k plnění svých povinností. 
Sociální politika a politika zaměstnanosti 
musí přispívat k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje, být v souladu s cíli 
stanovenými v Zelené dohodě a podílet se 
na provádění evropského pilíře sociálních 
práv.

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

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Evropa čelí nebývalé krizi, která 
má nepředvídané důsledky pro životy lidí, 
společnost a hospodářství. Unie a členské 
státy musí učinit maximum, aby zvládly 
hospodářský a sociální otřes způsobený 
krizí, zabránily hromadné ztrátě 
pracovních míst a hluboké recesi a 
vypracovaly udržitelný a spravedlivý plán 
obnovy s vydatnými investicemi do 
posílení systémů sociálního zabezpečení a 
systémů zdravotní péče a posílení 
odolnosti společností a hospodářství při 
zachování základních pracovních práv a 
důstojných pracovních podmínek a 
podmínek zaměstnávání. Zelená dohoda 
pro Evropu a evropský pilíř sociálních 
práv by měly tvořit hlavní směry strategie 
hospodářské a sociální obnovy, která má 
být monitorována v rámci evropského 
semestru.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Peter Lundgren

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Unie by měla respektovat 
jedinečný model každého členského státu 
pro regulaci trhu práce. Je třeba 
respektovat omezení pravomocí Unie a 
zásady subsidiarity a proporcionality. 
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Členské státy by měly samy rozhodovat o 
svých vlastních cílech a tempu rozvoje a 
zajistit, aby odpovídaly jejich 
hospodářským podmínkám. Švédsko by 
mělo mít trvalou výjimku ze všech 
předpisů týkajících se trhu práce, které by 
mohly zasahovat do švédského modelu 
regulace této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Komise a členské státy budou 
pracovat koordinovaně s cílem zajistit 
řádné fungování vnitřního trhu 
prostřednictvím plynulého a bezpečného 
toku zboží mezi členskými státy a zabránit 
přerušení dodavatelského a výrobního 
řetězce.

Or. es

Pozměňovací návrh 49
Peter Lundgren

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 

vypouští se
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zárukou přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení a vysokou úrovní vzdělávání 
a odborné přípravy, jak je stanoveno v 
článku 9 Smlouvy o fungování Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi, 
plné začlenění osob se zdravotním 
postižením a ochranu práv dětí a dalších 
znevýhodněných skupin, včetně skupin, 
které čelí různým formám diskriminace. 
Při vymezování a provádění svých politik 
a činností má Unie přihlížet k požadavkům 
spojeným s podporou vysoké úrovně 
zaměstnanosti, inkluzivních trhů práce, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, 
existencí kvalitních veřejných služeb, 
které jsou finančně i místně dostupné, 
bojem proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení a vysokou úrovní vzdělávání 
a odborné přípravy, jak je stanoveno v 
článku 9 Smlouvy o fungování Evropské 
unie.

Or. sk

Pozměňovací návrh 51
Guido Reil

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2) Při vymezování a provádění svých 
politik a činností má Unie přihlížet 
k požadavkům spojeným s podporou 
vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou 
přiměřené sociální ochrany, bojem proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení a vysokou 
úrovní vzdělávání a odborné přípravy, jak 
je stanoveno v článku 9 Smlouvy o 
fungování Evropské unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí, jakož i zdraví starších 
osob. Při vymezování a provádění svých 
politik a činností má Unie přihlížet 
k sociálně-ekonomickým dopadům 
onemocnění Covid-19 a usilovat o to, aby 
se zabránilo uzavření životaschopných 
podniků s cílem ochránit stávající 
zaměstnanost, která je zárukou přiměřené 
sociální ochrany. EU se bude nadále 
zabývat bojem proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení a dosažením vysoké úrovně 
vzdělávání a odborné přípravy, jak je 
stanoveno v článku 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. es
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Pozměňovací návrh 53
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2) Unie má bojovat proti chudobě, 
sociálnímu vyloučení a diskriminaci, 
podporovat sociální spravedlnost a 
ochranu, rovnost žen a mužů, solidaritu 
mezi generacemi a ochranu práv dětí. Při 
vymezování a provádění svých politik 
a činností má Unie přihlížet k požadavkům 
spojeným s podporou vysoké úrovně 
zaměstnanosti a inkluzivního a kvalitního 
trhu práce, zárukou přiměřené sociální 
ochrany, bojem proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení a vysokou úrovní vzdělávání, 
včetně celoživotního učení, a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi, 
začlenění osob se zdravotním postižením a 
ochranu práv dítěte a dalších zranitelných 
skupin. Při vymezování a provádění svých 
politik a činností má Unie přihlížet 
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zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

k požadavkům spojeným s podporou 
inkluzivních trhů práce, plné 
zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání a 
důstojných mezd, zárukou přiměřené 
sociální ochrany pro všechny, bojem proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, vysokou 
úrovní vzdělávání a odborné přípravy a 
ochrany lidského zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí a nejpotřebnějších osob. 
Při vymezování a provádění svých politik 
a činností má Unie přihlížet k požadavkům 
spojeným s podporou vysoké úrovně 
zaměstnanosti, zárukou důstojné životní 
úrovně a přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení a vysokou úrovní vzdělávání 
a odborné přípravy, jak je stanoveno v 
článku 9 Smlouvy o fungování Evropské 
unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2) Unie má bojovat proti všem 
formám chudoby, sociálnímu vyloučení 
a diskriminaci a zajistit co nejvyšší míru 
spravedlnosti a ochrany, rovnost žen 
a mužů, solidaritu mezi generacemi 
a ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění své politiky a činnosti má Unie 
přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi, 
začlenění osob se zdravotním postižením a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 58
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení, chudobě, materiální deprivaci a 
diskriminaci, podporovat sociální 
spravedlnost a ochranu, rovnost žen a 
mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Antonius Manders

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, včetně 
diskriminace na základě věku, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
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Smlouvy o fungování Evropské unie. Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU).

Or. nl

Pozměňovací návrh 60
Tomáš Zdechovský

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci, podporovat 
sociální spravedlnost a ochranu, rovnost 
žen a mužů, solidaritu mezi generacemi a 
ochranu práv dětí. Při vymezování 
a provádění svých politik a činností má 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vysokou úrovní vzdělávání a odborné 
přípravy, jak je stanoveno v článku 9 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

(2) Unie má bojovat proti sociálnímu 
vyloučení, chudobě a diskriminaci, 
podporovat sociální spravedlnost a 
ochranu, rovnost žen a mužů, solidaritu 
mezi generacemi a ochranu práv dětí. Při 
vymezování a provádění svých politik 
a činností má Unie přihlížet k požadavkům 
spojeným s podporou vysoké úrovně 
zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální 
ochrany, bojem proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení a vysokou úrovní vzdělávání 
a odborné přípravy, jak je stanoveno v 
článku 9 Smlouvy o fungování Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie v souladu se Smlouvou 
o fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva o fungování EU“) vytvořila 
a provádí nástroje pro koordinaci politik 
zaměřené na hospodářské politiky a 
politiky zaměstnanosti. V rámci těchto 
nástrojů tvoří tyto hlavní směry politik 

(3) Unie v souladu se Smlouvou 
o fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva o fungování EU“) vytvořila 
a provádí nástroje pro koordinaci politiky 
zaměřené na hospodářskou politiku a 
politiku zaměstnanosti. V rámci těchto 
nástrojů tvoří tyto hlavní směry politiky 



AM\1204312CS.docx 21/87 PE650.650v01-00

CS

zaměstnanosti členských států spolu 
s hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie stanovenými 
v doporučení Rady (EU) 2015/1184 (5) 
integrované hlavní směry. Jejich cílem je 
poskytnout vodítka pro provádění politik 
v členských státech a v Unii a zároveň 
odrážet vzájemnou provázanost mezi 
členskými státy. Výsledný soubor 
koordinovaných evropských 
a vnitrostátních politik a reforem má 
poskytnout vhodnou celkovou kombinaci 
udržitelné hospodářské politiky a politiky 
zaměstnanosti, která by měla přinést 
pozitivní vedlejší dopady.

zaměstnanosti členských států spolu 
s hlavními směry hospodářské politiky 
členských států a Unie stanovenými 
v doporučení Rady (EU) 2015/1184 (5) 
integrované hlavní směry. S ohledem 
na nebývalou situaci způsobenou 
pandemií onemocnění COVID-19 je cílem 
integrovaných hlavních směrů poskytnout 
komplexní vodítka pro provádění politiky 
v členských státech a v Unii a zároveň 
odrážet vzájemnou provázanost mezi 
členskými státy a ducha plné hospodářské 
a sociální solidarity, aby bylo možné 
odpovídajícím způsobem čelit vážným 
důsledkům vyvolaným touto pandemií. 
Výsledný soubor koordinovaných 
evropských a vnitrostátních politických 
opatření a reforem má poskytnout vhodnou 
celkovou kombinaci udržitelné 
hospodářské politiky a politiky 
zaměstnanosti, která by měla přinést 
pozitivní vedlejší dopady na sociálně-
ekonomické úrovni ve všech členských 
státech.

__________________ __________________
5 Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 
14. července 2015 o hlavních směrech 
hospodářských politik členských států 
a Evropské unie (Úř. věst. L 192, 
18.7.2015, s. 27).

5 Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 
14. července 2015 o hlavních směrech 
hospodářských politik členských států 
a Evropské unie (Úř. věst. L 192, 
18.7.2015, s. 27).

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie v souladu se Smlouvou 
o fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva o fungování EU“) vytvořila 

(3) Unie v souladu se Smlouvou 
o fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva o fungování EU“) vytvořila 
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a provádí nástroje pro koordinaci politik 
zaměřené na hospodářské politiky a 
politiky zaměstnanosti. V rámci těchto 
nástrojů tvoří tyto hlavní směry politik 
zaměstnanosti členských států spolu 
s hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie stanovenými 
v doporučení Rady (EU) 2015/1184 (5) 
integrované hlavní směry. Jejich cílem je 
poskytnout vodítka pro provádění politik 
v členských státech a v Unii a zároveň 
odrážet vzájemnou provázanost mezi 
členskými státy. Výsledný soubor 
koordinovaných evropských 
a vnitrostátních politik a reforem má 
poskytnout vhodnou celkovou kombinaci 
udržitelné hospodářské politiky a politiky 
zaměstnanosti, která by měla přinést 
pozitivní vedlejší dopady.

a provádí nástroje pro koordinaci politik 
zaměřené na hospodářské politiky a 
politiky zaměstnanosti. V rámci těchto 
nástrojů tvoří tyto hlavní směry politik 
zaměstnanosti členských států spolu 
s hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie stanovenými 
v doporučení Rady (EU) 2015/1184 (5) 
integrované hlavní směry. Jejich cílem je 
být součástí celkové strategie Unie 
stanovené v rámci cílů udržitelného 
rozvoje, Zelené dohody a evropského 
pilíře sociálních práv, jakož i poskytnout 
vodítka pro provádění politik v členských 
státech a v Unii a zároveň odrážet 
vzájemnou provázanost mezi členskými 
státy. Výsledný soubor koordinovaných 
evropských a vnitrostátních politik 
a reforem má poskytnout vhodnou 
celkovou kombinaci udržitelné 
hospodářské politiky a politiky 
zaměstnanosti, která by měla přinést 
pozitivní vedlejší dopady.

__________________ __________________
5 Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 
14. července 2015 o hlavních směrech 
hospodářských politik členských států 
a Evropské unie (Úř. věst. L 192, 
18.7.2015, s. 27).

5 Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 
14. července 2015 o hlavních směrech 
hospodářských politik členských států 
a Evropské unie (Úř. věst. L 192, 
18.7.2015, s. 27).

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie v souladu se Smlouvou 
o fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva o fungování EU“) vytvořila 
a provádí nástroje pro koordinaci politik 
zaměřené na hospodářské politiky a 
politiky zaměstnanosti. V rámci těchto 

(3) Unie v souladu se Smlouvou 
o fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva o fungování EU“) vytvořila 
a provádí nástroje pro koordinaci politik 
zaměřené na hospodářské politiky a 
politiky zaměstnanosti. V rámci těchto 
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nástrojů tvoří tyto hlavní směry politik 
zaměstnanosti členských států spolu 
s hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie stanovenými 
v doporučení Rady (EU) 2015/1184 (5) 
integrované hlavní směry. Jejich cílem je 
poskytnout vodítka pro provádění politik 
v členských státech a v Unii a zároveň 
odrážet vzájemnou provázanost mezi 
členskými státy. Výsledný soubor 
koordinovaných evropských 
a vnitrostátních politik a reforem má 
poskytnout vhodnou celkovou kombinaci 
udržitelné hospodářské politiky a politiky 
zaměstnanosti, která by měla přinést 
pozitivní vedlejší dopady.

nástrojů tvoří tyto hlavní směry politik 
zaměstnanosti členských států spolu 
s hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie stanovenými 
v doporučení Rady (EU) 2015/1184 (5) 
integrované hlavní směry. Jejich cílem je 
poskytnout vodítka pro provádění politik 
v členských státech a v Unii a zároveň 
odrážet vzájemnou provázanost mezi 
členskými státy. Výsledný soubor 
koordinovaných evropských 
a vnitrostátních politik a reforem má 
poskytnout vhodnou celkovou kombinaci 
udržitelné hospodářské politiky a politiky 
zaměstnanosti, která by měla přinést 
pozitivní vedlejší dopady, jakož i účinnou 
reakci na dopad pandemie COVID-19 na 
trhy práce a ekonomiky členských států.

__________________ __________________
5 Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 
14. července 2015 o hlavních směrech 
hospodářských politik členských států 
a Evropské unie (Úř. věst. L 192, 
18.7.2015, s. 27).

5 Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 
14. července 2015 o hlavních směrech 
hospodářských politik členských států 
a Evropské unie (Úř. věst. L 192, 
18.7.2015, s. 27).

Or. pl

Pozměňovací návrh 64
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie v souladu se Smlouvou 
o fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva o fungování EU“) vytvořila 
a provádí nástroje pro koordinaci politik 
zaměřené na hospodářské politiky a 
politiky zaměstnanosti. V rámci těchto 
nástrojů tvoří tyto hlavní směry politik 
zaměstnanosti členských států spolu 
s hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie stanovenými 
v doporučení Rady (EU) 2015/1184 (5) 

(3) Unie v souladu se Smlouvou 
o fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva o fungování EU“) vytvořila 
a provádí nástroje pro koordinaci politik 
zaměřené na hospodářské politiky a 
politiky zaměstnanosti. V rámci těchto 
nástrojů tvoří tyto hlavní směry politik 
zaměstnanosti členských států spolu 
s hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie stanovenými 
v doporučení Rady (EU) 2015/1184 (5) 
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integrované hlavní směry. Jejich cílem je 
poskytnout vodítka pro provádění politik 
v členských státech a v Unii a zároveň 
odrážet vzájemnou provázanost mezi 
členskými státy. Výsledný soubor 
koordinovaných evropských 
a vnitrostátních politik a reforem má 
poskytnout vhodnou celkovou kombinaci 
udržitelné hospodářské politiky a politiky 
zaměstnanosti, která by měla přinést 
pozitivní vedlejší dopady.

integrované hlavní směry. Jejich cílem je 
poskytnout vodítka pro provádění politik 
v členských státech a v Unii a zároveň 
odrážet vzájemnou provázanost mezi 
členskými státy. Výsledný soubor 
koordinovaných evropských 
a vnitrostátních politik a reforem má 
poskytnout vhodnou celkovou kombinaci 
udržitelné hospodářské politiky a politiky 
zaměstnanosti v souladu s příslušnými cíli 
udržitelného rozvoje, která by měla přinést 
pozitivní vedlejší dopady.

__________________ __________________
5 Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 
14. července 2015 o hlavních směrech 
hospodářských politik členských států 
a Evropské unie (Úř. věst. L 192, 
18.7.2015, s. 27).

5 Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 
14. července 2015 o hlavních směrech 
hospodářských politik členských států 
a Evropské unie (Úř. věst. L 192, 
18.7.2015, s. 27).

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie v souladu se Smlouvou 
o fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva o fungování EU“) vytvořila 
a provádí nástroje pro koordinaci politik 
zaměřené na hospodářské politiky a 
politiky zaměstnanosti. V rámci těchto 
nástrojů tvoří tyto hlavní směry politik 
zaměstnanosti členských států spolu 
s hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie stanovenými 
v doporučení Rady (EU) 2015/1184 (5) 
integrované hlavní směry. Jejich cílem je 
poskytnout vodítka pro provádění politik 
v členských státech a v Unii a zároveň 
odrážet vzájemnou provázanost mezi 
členskými státy. Výsledný soubor 
koordinovaných evropských 

(3) Unie v souladu se Smlouvou 
o fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva o fungování EU“) vytvořila 
a provádí nástroje pro koordinaci politik 
zaměřené na hospodářské politiky a 
politiky zaměstnanosti. V rámci těchto 
nástrojů tvoří tyto hlavní směry politik 
zaměstnanosti členských států spolu 
s hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie stanovenými 
v doporučení Rady (EU) 2015/1184 (5) 
integrované hlavní směry. Jejich cílem je 
poskytnout vodítka pro provádění politik 
v členských státech a v Unii a zároveň 
odrážet vzájemnou provázanost mezi 
členskými státy. Výsledný soubor 
koordinovaných evropských 
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a vnitrostátních politik a reforem má 
poskytnout vhodnou celkovou kombinaci 
udržitelné hospodářské politiky a politiky 
zaměstnanosti, která by měla přinést 
pozitivní vedlejší dopady.

a vnitrostátních politik a reforem má 
poskytnout odolný a kvalitní trh práce.

__________________ __________________
5 Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 
14. července 2015 o hlavních směrech 
hospodářských politik členských států 
a Evropské unie (Úř. věst. L 192, 
18.7.2015, s. 27).

5 Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 
14. července 2015 o hlavních směrech 
hospodářských politik členských států 
a Evropské unie (Úř. věst. L 192, 
18.7.2015, s. 27).

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Hlavní směry politiky 
zaměstnanosti členských států jsou 
strukturovány v souladu s novými 
ustanoveními přijatými na úrovni Unie 
na podporu členských států při řešení 
nebývalých zdravotních, hospodářských 
a sociálních dopadů pandemie 
onemocnění COVID-19 a měly by jim 
umožnit, aby přijaly veškerá nezbytná 
opatření k zajištění plné ochrany všech 
občanů, pokud jde o zaměstnanost 
a mzdy, společností a rovněž bezpečnosti 
a ochrany zdraví na pracovišti.

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Hlavní směry politik zaměstnanosti 
jsou v souladu s Paktem o stabilitě a růstu, 
stávajícími právními předpisy Unie a 
různými iniciativami Unie, včetně 
doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o 
zavedení záruk pro mladé lidi (6), 
doporučení Rady ze dne 15. února 2016 o 
začleňování dlouhodobě nezaměstnaných 
osob na trh práce (7), doporučení Rady ze 
dne 19. prosince 2016 o cestách 
prohlubování dovedností (8), doporučení 
Rady ze dne 15. března 2018 o Evropském 
rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou 
přípravu (9), doporučení Rady ze dne 22. 
května 2018 o klíčových kompetencích pro 
celoživotní učení (10), doporučení Rady ze 
dne 22. května 2019 o vysoce kvalitních 
systémech předškolního vzdělávání a péče 
(11) a doporučení Rady ze dne 8. listopadu 
2019 o přístupu pracovníků a osob 
samostatně výdělečně činných k sociální 
ochraně (12).

(4) Hlavní směry politik zaměstnanosti 
musí přispět k dosažení cílů udržitelného 
rozvoje, k provádění naší strategie růstu 
definované v Zelené dohodě a ke 
konkretizaci evropského pilíře sociálních 
práv. Tyto hlavní směry jsou zároveň v 
souladu s Paktem o stabilitě a růstu, 
stávajícími právními předpisy Unie a 
různými iniciativami Unie, včetně 
doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o 
zavedení záruk pro mladé lidi (6), 
doporučení Rady ze dne 15. února 2016 o 
začleňování dlouhodobě nezaměstnaných 
osob na trh práce (7), doporučení Rady ze 
dne 19. prosince 2016 o cestách 
prohlubování dovedností (8), doporučení 
Rady ze dne 15. března 2018 o Evropském 
rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou 
přípravu (9), doporučení Rady ze dne 22. 
května 2018 o klíčových kompetencích pro 
celoživotní učení (10), doporučení Rady ze 
dne 22. května 2019 o vysoce kvalitních 
systémech předškolního vzdělávání a péče 
(11) a doporučení Rady ze dne 8. listopadu 
2019 o přístupu pracovníků a osob 
samostatně výdělečně činných k sociální 
ochraně (12).

__________________ __________________
6 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1. 6 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1.
7 Úř. věst. C 67, 20.2.2016, s. 1. 7 Úř. věst. C 67, 20.2.2016, s. 1.
8 Úř. věst. C 484, 24.12.2016, s. 1. 8 Úř. věst. C 484, 24.12.2016, s. 1.
9 Úř. věst. C 153, 2.5.2018, s. 1. 9 Úř. věst. C 153, 2.5.2018, s. 1.
10 Úř. věst. C 189, 4.6.2018, s. 1. 10 Úř. věst. C 189, 4.6.2018, s. 1.
11 Úř. věst. C 189, 5.6.2019, s. 4. 11 Úř. věst. C 189, 5.6.2019, s. 4.
12 Úř. věst. C 387, 15.11.2019, s. 1. 12 Úř. věst. C 387, 15.11.2019, s. 1.

Or. fr



AM\1204312CS.docx 27/87 PE650.650v01-00

CS

Pozměňovací návrh 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Hlavní směry politik zaměstnanosti 
jsou v souladu s Paktem o stabilitě a růstu, 
stávajícími právními předpisy Unie a 
různými iniciativami Unie, včetně 
doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o 
zavedení záruk pro mladé lidi (6), 
doporučení Rady ze dne 15. února 2016 o 
začleňování dlouhodobě nezaměstnaných 
osob na trh práce (7), doporučení Rady ze 
dne 19. prosince 2016 o cestách 
prohlubování dovedností (8), doporučení 
Rady ze dne 15. března 2018 o Evropském 
rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou 
přípravu (9), doporučení Rady ze dne 22. 
května 2018 o klíčových kompetencích pro 
celoživotní učení (10), doporučení Rady ze 
dne 22. května 2019 o vysoce kvalitních 
systémech předškolního vzdělávání a péče 
(11) a doporučení Rady ze dne 8. listopadu 
2019 o přístupu pracovníků a osob 
samostatně výdělečně činných k sociální 
ochraně (12).

(4) Hlavní směry politiky 
zaměstnanosti přispívají k neomezenému 
uplatňování evropského pilíře sociálních 
práv, plnění cílů udržitelného rozvoje 
OSN a Evropské zelené dohody a jsou 
v souladu se stávajícími právními předpisy 
Unie a různými iniciativami Unie, včetně 
doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 
o zavedení záruk pro mladé lidi (6), 
doporučení Rady ze dne 15. února 2016 
o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných 
osob na trh práce (7), doporučení Rady ze 
dne 19. prosince 2016 o cestách 
prohlubování dovedností (8), doporučení 
Rady ze dne 15. března 2018 o Evropském 
rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou 
přípravu (9), doporučení Rady ze dne 22. 
května 2018 o klíčových kompetencích pro 
celoživotní učení (10), doporučení Rady ze 
dne 22. května 2019 o vysoce kvalitních 
systémech předškolního vzdělávání a péče 
(11) a doporučení Rady ze dne 8. listopadu 
2019 o přístupu pracovníků a osob 
samostatně výdělečně činných k sociální 
ochraně (12).

__________________ __________________
6 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1. 6 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1.
7 Úř. věst. C 67, 20.2.2016, s. 1. 7 Úř. věst. C 67, 20.2.2016, s. 1.
8 Úř. věst. C 484, 24.12.2016, s. 1. 8 Úř. věst. C 484, 24.12.2016, s. 1.
9 Úř. věst. C 153, 2.5.2018, s. 1. 9 Úř. věst. C 153, 2.5.2018, s. 1.
10 Úř. věst. C 189, 4.6.2018, s. 1. 10 Úř. věst. C 189, 4.6.2018, s. 1.
11 Úř. věst. C 189, 5.6.2019, s. 4. 11 Úř. věst. C 189, 5.6.2019, s. 4.
12 Úř. věst. C 387, 15.11.2019, s. 1. 12 Úř. věst. C 387, 15.11.2019, s. 1.

Or. it
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Pozměňovací návrh 69
Peter Lundgren

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci 
pro integrovanou mnohostrannou 
koordinaci a dohled nad hospodářskými 
politikami a politikami zaměstnanosti. Při 
sledování cíle environmentální 
udržitelnosti, produktivity, spravedlnosti a 
stability začleňuje Evropský semestr 
zásady evropského pilíře sociálních práv, 
včetně intenzivního zapojení sociálních 
partnerů, občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky 
Unie a členských států by měly jít ruku v 
ruce s přechodem Evropy na klimaticky 
neutrální, environmentálně udržitelnou a 
digitální ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat 
inovace, prosazovat sociální spravedlnost 
a rovné příležitosti, jakož i řešit nerovnosti 
a regionální rozdíly.

vypouští se

__________________
13 Rezoluce OSN A/RES/70/1

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
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a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou a digitální 
ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat inovace, 
prosazovat sociální spravedlnost a rovné 
příležitosti, jakož i řešit nerovnosti a 
regionální rozdíly.

a dohled nad hospodářskou politikou, 
politikou zaměstnanosti, sociální politikou 
a politikaou v oblasti životního prostředí. 
Proces evropského semestru by měl být 
komplexním nástrojem správy, který 
zajistí sociálně a ekonomicky vyváženou 
obnovu. Musí být revidován společně s 
roční strategií udržitelného růstu, aby 
plně odrážel novou situaci a zajistil, že 
sociální, environmentální a hospodářské 
cíle budou mít stejnou prioritu. Při 
sledování cíle environmentální 
udržitelnosti, produktivity, spravedlnosti a 
stability by měl evropský semestr dále 
začleňovat zásady evropského pilíře 
sociálních práv, včetně intenzivnějšího 
zapojení sociálních partnerů, občanské 
společnosti a dalších zúčastněných stran a 
podpory plnění cílů udržitelného rozvoje 
(13) a mimo jiné rovnosti žen a mužů. 
Politiky zaměstnanosti a hospodářské 
politiky Unie a členských států by měly jít 
ruku v ruce s přechodem Evropy na 
klimaticky neutrální, environmentálně 
udržitelnou a digitální ekonomiku a 
současně zlepšovat konkurenceschopnost, 
podporovat inovace, prosazovat sociální 
spravedlnost a rovné příležitosti, jakož i 
řešit nerovnosti a regionální rozdíly. Index 
rovnosti žen a mužů by zlepšil začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů do 
evropského semestru a sloužil jako nástroj 
pro sledování pokroku při dosahování cílů 
v oblasti zaměstnanosti a sociálních cílů 
tak, aby byly zohledněny dopady 
makroekonomické politiky na rovnost žen 
a mužů.

__________________ __________________
13 Rezoluce OSN A/RES/70/1 13 Rezoluce OSN A/RES/70/1

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování 
cíle environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou a digitální 
ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat inovace, 
prosazovat sociální spravedlnost a rovné 
příležitosti, jakož i řešit nerovnosti a 
regionální rozdíly.

(5) Vzhledem k vážné krizi v celé 
Evropské unii způsobené pandemií 
onemocnění COVID-19 by se jednotlivé 
nástroje evropského semestru měly co 
nejdříve podrobit zásadní revizi, aby 
všechny členské státy mohly chránit 
všechny občany, pokud jde o zdraví, 
zaměstnanost a příjem, a podniky před 
důsledky této krize, a vytvořit tak nový 
souhrnný rámec mnohostranné 
integrované koordinace hospodářské 
politiky a politiky zaměstnanosti, které by 
upevňovaly loajální spolupráci a 
solidaritu mezi různými členskými státy 
i po pandemii. Při sledování cíle, kterým je 
rovnost a nejvyšší míra environmentální 
udržitelnosti a hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti, musí přezkum 
evropského semestru přispět k 
neomezenému a rychlému provádění 
zásady evropského pilíře sociálních práv, 
včetně intenzivního zapojení sociálních 
partnerů, občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Bude muset co 
nejúčinněji podpořit plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politika 
zaměstnanosti a hospodářská politika Unie 
a členských států by měla jít ruku v ruce 
s přechodem Evropy na klimaticky 
neutrální, environmentálně udržitelnou, 
oběhovou a digitální ekonomiku 
zaměřenou na začleňování a současně 
zlepšovat konkurenceschopnost, 
podporovat inovace, zajišťovat co nejvyšší 
sociální spravedlnost a rovné příležitosti 
a rovněž dosáhnout odstranění nerovnosti 
a regionálních rozdílů.

__________________ __________________
13 Rezoluce OSN A/RES/70/1. 13 Rezoluce OSN A/RES/70/1.

Or. it



AM\1204312CS.docx 31/87 PE650.650v01-00

CS

Pozměňovací návrh 72
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Johan 
Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou a digitální 
ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat inovace, 
prosazovat sociální spravedlnost a rovné 
příležitosti, jakož i řešit nerovnosti a 
regionální rozdíly.

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami, 
sociálními politikami a politikami v 
oblasti životního prostředí. Proces 
evropského semestru by měl být 
komplexním nástrojem správy, který 
zajistí sociálně a ekonomicky vyváženou 
obnovu. Musí být revidován společně s 
roční strategií udržitelného růstu, aby 
plně odrážel novou situaci a zajistil, že 
sociální, environmentální a hospodářské 
cíle budou mít stejnou prioritu. Při 
sledování cíle environmentální 
udržitelnosti, produktivity, spravedlnosti a 
stability by měl Evropský semestr dále 
začleňovat zásady evropského pilíře 
sociálních práv, včetně intenzivnějšího 
zapojení sociálních partnerů, občanské 
společnosti a dalších zúčastněných stran a 
podpory plnění cílů udržitelného rozvoje 
(13). Politiky zaměstnanosti a hospodářské 
politiky Unie a členských států by měly jít 
ruku v ruce s přechodem Evropy na 
klimaticky neutrální, environmentálně 
udržitelnou, sociálně inkluzivní a digitální 
ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat inovace, 
prosazovat sociální spravedlnost a rovné 
příležitosti, jakož i řešit nerovnosti a 
regionální rozdíly.

__________________ __________________
13 Rezoluce OSN A/RES/70/1 13 Rezoluce OSN A/RES/70/1

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky 
neutrální, environmentálně udržitelnou a 
digitální ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat inovace, 
prosazovat sociální spravedlnost a rovné 
příležitosti, jakož i řešit nerovnosti a 
regionální rozdíly.

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
reakcí Evropy na krizi po skončení 
pandemie COVID-19 a měly by rovněž – s 
ohledem na obzvláště závažné dopady této 
krize na některá evropská průmyslová a 
podnikatelská odvětví –podporovat 
přechod Evropy na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou, inkluzivní a 
digitální ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat inovace, 
prosazovat sociální spravedlnost a rovné 
příležitosti, jakož i řešit nerovnosti a 
regionální rozdíly.

__________________ __________________
13 Rezoluce OSN A/RES/70/1. 13 Rezoluce OSN A/RES/70/1.

Or. sk

Pozměňovací návrh 74
Anne Sander
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou a digitální 
ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat inovace, 
prosazovat sociální spravedlnost a rovné 
příležitosti, jakož i řešit nerovnosti a 
regionální rozdíly.

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou a digitální 
ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost a produktivitu, 
podporovat inovace, prosazovat sociální 
spravedlnost a rovné příležitosti, jakož i 
řešit nerovnosti a regionální rozdíly za 
účelem zajištění harmonického 
hospodářského, sociálního a územního 
rozvoje v Evropě.

__________________ __________________
13 Rezoluce OSN A/RES/70/1. 13 Rezoluce OSN A/RES/70/1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský semestr kombinuje (5) Evropský semestr kombinuje 
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jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou a digitální 
ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat inovace, 
prosazovat sociální spravedlnost a rovné 
příležitosti, jakož i řešit nerovnosti a 
regionální rozdíly.

jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou a digitální 
ekonomiku využívající inovace a 
technologie a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat malé a 
střední podniky a upřednostňovat inovace, 
prosazovat sociální spravedlnost a rovné 
příležitosti, investovat do mládí, jakož i 
řešit nerovnosti a regionální rozdíly.

__________________ __________________
13 Rezoluce OSN A/RES/70/1. 13 Rezoluce OSN A/RES/70/1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Evelyn Regner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
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občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou a digitální 
ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat inovace, 
prosazovat sociální spravedlnost a rovné 
příležitosti, jakož i řešit nerovnosti a 
regionální rozdíly.

občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje dosažení 
ekonomiky blahobytu v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje (13). Hospodářské 
politiky Unie a členských států zaměřené 
na zaměstnanost a prosperitu na základě 
magického mnohoúhelníku by měly jít 
ruku v ruce s přechodem Evropy na 
klimaticky neutrální, environmentálně 
udržitelnou a digitální ekonomiku a 
současně zlepšovat konkurenceschopnost, 
podporovat inovace, prosazovat sociální 
spravedlnost a rovné příležitosti, jakož i 
řešit nerovnosti a regionální rozdíly.

__________________ __________________
13 Rezoluce OSN A/RES/70/1 13 Rezoluce OSN A/RES/70/1

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje(13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky 
neutrální, environmentálně udržitelnou a 
digitální ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat 

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje(13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly získat nový 
směr, aby v první řadě čelily naléhavé 
zdravotní situaci, která má stále vážný 
dopad na některé členské státy, a v druhé 
řadě chránily evropské podniky, zejména 
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inovace, prosazovat sociální spravedlnost 
a rovné příležitosti, jakož i řešit nerovnosti 
a regionální rozdíly.

malé a střední podniky a osoby 
samostatně výdělečně činné. Stejně tak se 
bude usilovat o zlepšení 
konkurenceschopnosti, podporu inovací, 
prosazování sociální spravedlnosti a 
rovných příležitostí, jakož i řešení 
nerovností a regionálních rozdílů.

__________________ __________________
13 Rezoluce OSN A/RES/70/1. 13 Rezoluce OSN A/RES/70/1.

Or. es

Pozměňovací návrh 78
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou a digitální 
ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat inovace, 
prosazovat sociální spravedlnost a rovné 
příležitosti, jakož i řešit nerovnosti a 
regionální rozdíly.

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky neutrální, 
inkluzivní, environmentálně udržitelnou a 
digitální ekonomiku zajišťující vzestupnou 
sociální konvergenci a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat inovace, 
prosazovat sociální spravedlnost a rovné 
příležitosti, jakož i řešit nerovnosti a 
regionální rozdíly.

__________________ __________________
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13 Rezoluce OSN A/RES/70/1. 13 Rezoluce OSN A/RES/70/1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou a digitální 
ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat inovace, 
prosazovat sociální spravedlnost a rovné 
příležitosti, jakož i řešit nerovnosti a 
regionální rozdíly.

(5) Evropský semestr kombinuje 
jednotlivé nástroje v souhrnném rámci pro 
integrovanou mnohostrannou koordinaci 
a dohled nad hospodářskými politikami a 
politikami zaměstnanosti. Při sledování cíle 
environmentální udržitelnosti, 
produktivity, spravedlnosti a stability 
začleňuje Evropský semestr zásady 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
intenzivního zapojení sociálních partnerů, 
občanské společnosti a dalších 
zúčastněných stran. Podporuje plnění cílů 
udržitelného rozvoje (13). Politiky 
zaměstnanosti a hospodářské politiky Unie 
a členských států by měly jít ruku v ruce s 
přechodem Evropy na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelnou a digitální 
ekonomiku a současně zlepšovat 
konkurenceschopnost, podporovat inovace, 
prosazovat sociální spravedlnost, sociální 
začleňování a rovné příležitosti, jakož i 
řešit nerovnosti a regionální rozdíly.

__________________ __________________
13 Rezoluce OSN A/RES/70/1. 13 Rezoluce OSN A/RES/70/1.

Or. pl

Pozměňovací návrh 80
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
životního prostředí, globalizace, 
digitalizace a demografické změny 
přemění evropské ekonomiky a 
společnosti. Unie a její členské státy by 
měly spolupracovat na účinném řešení 
těchto strukturálních faktorů a podle 
potřeby přizpůsobit stávající systémy, a to 
s ohledem na těsnou provázanost ekonomik 
a trhů práce členských států a souvisejících 
politik. To vyžaduje koordinovaná, 
ambiciózní a účinná politická opatření jak 
na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, 
jež budou v souladu se Smlouvou o 
fungování EU a s ustanoveními Unie, která 
se týkají správy ekonomických záležitostí. 
Tato politická opatření by měla zahrnovat 
podporu udržitelných investic, obnovený 
závazek provádět v náležité posloupnosti 
strukturální reformy, které zlepšují 
produktivitu, hospodářský růst, sociální a 
územní soudržnost, vzestupnou 
konvergenci, odolnost a naplňování 
fiskální odpovědnosti. Měla by kombinovat 
opatření na straně nabídky a poptávky, a to 
s přihlédnutím k jejich dopadu na životní 
prostředí, zaměstnanost a sociální oblast.

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
životního prostředí, globalizace, 
digitalizace a demografické změny mění 
evropské ekonomiky a společnosti. Unie a 
její členské státy by měly spolupracovat na 
účinném řešení těchto strukturálních 
faktorů, vyvodit poučení z předchozích i 
současných krizí a přizpůsobit stávající 
systémy s cílem posílit odolnost a 
udržitelnost, a to s ohledem na těsnou 
provázanost ekonomik, trhů práce 
členských států a souvisejících politik. To 
vyžaduje koordinovaná, ambiciózní 
a účinná politická opatření jak na úrovni 
Unie, tak na vnitrostátní úrovni za účasti 
sociálních partnerů na všech úrovních, 
jež budou v souladu se Smlouvou o 
fungování EU a jež vyžadují revizi 
ustanovení Unie, která se týkají správy 
ekonomických záležitostí. Tato politická 
opatření by měla zahrnovat podporu 
udržitelných sociálních investic a 
investičních podpor na ochranu životního 
prostředí, obnovený závazek provádět v 
náležité posloupnosti strukturální reformy, 
které zlepšují veřejné služby, sociální 
ochranu, sociální dialog, produktivitu, 
hospodářský růst, sociální a územní 
soudržnost, vzestupnou konvergenci a 
odolnost při současném výkonu 
odpovědné fiskální flexibility, jak je 
stanoveno v rozhodnutí Rady ze dne 23. 
března 2020. Doba platnosti „obecné 
únikové doložky“ musí odrážet rozsah, 
hloubku a symetrický původ zdravotní a 
hospodářské krize, jakož i dobu trvání 
jejích účinků, a měla by vést k důkladné 
revizi Paktu o stabilitě a růstu, který se 
ukázal jako nevhodný k reakci na 
symetrické i asymetrické hospodářské 
otřesy. Měla by kombinovat opatření na 
straně nabídky a poptávky, a to s 
přihlédnutím k jejich dopadu na životní 
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prostředí, zaměstnanost a sociální oblast.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
životního prostředí, globalizace, 
digitalizace a demografické změny 
přemění evropské ekonomiky a 
společnosti. Unie a její členské státy by 
měly spolupracovat na účinném řešení 
těchto strukturálních faktorů a podle 
potřeby přizpůsobit stávající systémy, a to 
s ohledem na těsnou provázanost ekonomik 
a trhů práce členských států a souvisejících 
politik. To vyžaduje koordinovaná, 
ambiciózní a účinná politická opatření jak 
na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, 
jež budou v souladu se Smlouvou o 
fungování EU a s ustanoveními Unie, 
která se týkají správy ekonomických 
záležitostí. Tato politická opatření by měla 
zahrnovat podporu udržitelných investic, 
obnovený závazek provádět v náležité 
posloupnosti strukturální reformy, které 
zlepšují produktivitu, hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost, vzestupnou 
konvergenci, odolnost a naplňování 
fiskální odpovědnosti. Měla by 
kombinovat opatření na straně nabídky a 
poptávky, a to s přihlédnutím k jejich 
dopadu na životní prostředí, zaměstnanost 
a sociální oblast.

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
pandemie COVID-19, životního prostředí, 
globalizace, digitalizace a demografické 
změny přemění evropské ekonomiky a 
společnosti. Unie a její členské státy by 
měly spolupracovat na účinném řešení 
těchto strukturálních faktorů a podle 
potřeby přizpůsobit stávající systémy. 
Členské státy s ohledem na těsnou 
provázanost ekonomik a trhů práce a s 
nimi souvisejících politik musí být 
schopny přijmout nezbytná opatření k 
odstranění chudoby a sociálního 
vyloučení a zaručit plnou ochranu 
lidského zdraví a dosažení plné 
zaměstnanosti. To vyžaduje koordinovaná, 
ambiciózní a účinná politická opatření jak 
na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, 
jakož i přezkum ustanovení Unie, která se 
týkají správy ekonomických záležitostí. 
Tato politická opatření by měla zahrnovat 
podporu environmentálních a sociálních 
investic a investic ve prospěch systémů 
veřejného zdravotnictví, obnovený 
závazek provádět reformy, které zajistí 
univerzální přístup k lékařské péči, 
ochranu před chudobou a sociálním 
vyloučením, plnou ochranu životního 
prostředí a udržitelný rozvoj a zároveň 
zlepšují produktivitu, hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost a vzestupnou 
konvergenci ochrany v oblasti 
zaměstnanosti a v sociální oblasti. Měla 
by kombinovat opatření na straně nabídky 
a poptávky, a to s přihlédnutím k 
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nezbytnosti dosáhnout klimatické 
neutrality do roku 2050.

Or. it

Pozměňovací návrh 82
Tomáš Zdechovský

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
životního prostředí, globalizace, 
digitalizace a demografické změny 
přemění evropské ekonomiky a 
společnosti. Unie a její členské státy by 
měly spolupracovat na účinném řešení 
těchto strukturálních faktorů a podle 
potřeby přizpůsobit stávající systémy, a to 
s ohledem na těsnou provázanost ekonomik 
a trhů práce členských států a souvisejících 
politik. To vyžaduje koordinovaná, 
ambiciózní a účinná politická opatření jak 
na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, 
jež budou v souladu se Smlouvou o 
fungování EU a s ustanoveními Unie, která 
se týkají správy ekonomických záležitostí. 
Tato politická opatření by měla zahrnovat 
podporu udržitelných investic, obnovený 
závazek provádět v náležité posloupnosti 
strukturální reformy, které zlepšují 
produktivitu, hospodářský růst, sociální a 
územní soudržnost, vzestupnou 
konvergenci, odolnost a naplňování 
fiskální odpovědnosti. Měla by kombinovat 
opatření na straně nabídky a poptávky, a to 
s přihlédnutím k jejich dopadu na životní 
prostředí, zaměstnanost a sociální oblast.

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
životního prostředí, globalizace, 
digitalizace a demografické změny 
přemění evropské ekonomiky a 
společnosti. Unie a její členské státy by 
měly spolupracovat na účinném řešení 
těchto strukturálních faktorů a podle 
potřeby přizpůsobit stávající systémy, a to 
s ohledem na těsnou provázanost ekonomik 
a trhů práce členských států a souvisejících 
politik. To vyžaduje koordinovaná, 
ambiciózní a účinná politická opatření jak 
na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, 
jež budou v souladu se Smlouvou o 
fungování EU a s ustanoveními Unie, která 
se týkají správy ekonomických záležitostí. 
Tato politická opatření by měla zahrnovat 
okamžitou a koordinovanou reakci 
členských států na globální krize, jako je 
pandemie COVID-19, které mohou mít 
negativní dopad na trh práce, potřebu 
podpory udržitelných investic, obnovený 
pevný závazek provádět v náležité 
posloupnosti strukturální reformy, které 
zlepšují produktivitu, 
konkurenceschopnost, hospodářský růst, 
sociální a územní soudržnost, vzestupnou 
konvergenci, odolnost a naplňování 
fiskální odpovědnosti. Politická opatření 
by měla zahrnovat využívání nových 
technologií na podporu trhů práce v 
členských státech. Měla by kombinovat 
opatření na straně nabídky a poptávky a 
věnovat přitom náležitou pozornost také 
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potřebám poptávky a nabídky na trhu 
práce, a to s přihlédnutím k jejich dopadu 
na životní prostředí, zaměstnanost a 
sociální oblast.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
životního prostředí, globalizace, 
digitalizace a demografické změny 
přemění evropské ekonomiky a 
společnosti. Unie a její členské státy by 
měly spolupracovat na účinném řešení 
těchto strukturálních faktorů a podle 
potřeby přizpůsobit stávající systémy, a to 
s ohledem na těsnou provázanost ekonomik 
a trhů práce členských států a souvisejících 
politik. To vyžaduje koordinovaná, 
ambiciózní a účinná politická opatření jak 
na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, 
jež budou v souladu se Smlouvou o 
fungování EU a s ustanoveními Unie, která 
se týkají správy ekonomických záležitostí. 
Tato politická opatření by měla zahrnovat 
podporu udržitelných investic, obnovený 
závazek provádět v náležité posloupnosti 
strukturální reformy, které zlepšují 
produktivitu, hospodářský růst, sociální a 
územní soudržnost, vzestupnou 
konvergenci, odolnost a naplňování 
fiskální odpovědnosti. Měla by kombinovat 
opatření na straně nabídky a poptávky, a to 
s přihlédnutím k jejich dopadu na životní 
prostředí, zaměstnanost a sociální oblast.

(6) Jak ukazuje krize COVID-19, 
změna klimatu a výzvy v oblasti životního 
prostředí, globalizace, digitalizace a 
demografické změny proměňují 
hospodářství a společnost v Evropě. Unie 
a její členské státy by měly spolupracovat 
na účinném řešení těchto strukturálních 
faktorů a podle potřeby přizpůsobit 
stávající systémy, a to s ohledem na těsnou 
provázanost ekonomik a trhů práce 
členských států a souvisejících politik. To 
vyžaduje koordinovaná, ambiciózní 
a účinná politická opatření jak na úrovni 
Unie, tak na vnitrostátní úrovni, jež budou 
v souladu se Smlouvou o fungování EU 
a s ustanoveními Unie, která se týkají 
správy ekonomických záležitostí. Tato 
politická opatření by měla zahrnovat 
podporu udržitelných investic, obnovený 
závazek provádět v náležité posloupnosti 
strukturální reformy, které zlepšují 
produktivitu, hospodářský růst, sociální a 
územní soudržnost, vzestupnou 
konvergenci, odolnost a naplňování 
fiskální odpovědnosti. Rovněž jsou 
nezbytná účinná dlouhodobá opatření ke 
zmírnění dopadu krize a k poskytnutí 
finanční pomoci podnikům, neziskovým a 
dobročinným organizacím, stejně jako 
domácnostem, včetně těch, které jsou více 
ohroženy chudobou. Měla by kombinovat 
opatření na straně nabídky a poptávky, a to 
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s přihlédnutím k jejich dopadu na životní 
prostředí, zaměstnanost a sociální oblast.

Or. sk

Pozměňovací návrh 84
Guido Reil

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
životního prostředí, globalizace, 
digitalizace a demografické změny 
přemění evropské ekonomiky a 
společnosti. Unie a její členské státy by 
měly spolupracovat na účinném řešení 
těchto strukturálních faktorů a podle 
potřeby přizpůsobit stávající systémy, a to 
s ohledem na těsnou provázanost 
ekonomik a trhů práce členských států a 
souvisejících politik. To vyžaduje 
koordinovaná, ambiciózní a účinná 
politická opatření jak na úrovni Unie, tak 
na vnitrostátní úrovni, jež budou 
v souladu se Smlouvou o fungování EU 
a s ustanoveními Unie, která se týkají 
správy ekonomických záležitostí. Tato 
politická opatření by měla zahrnovat 
podporu udržitelných investic, obnovený 
závazek provádět v náležité posloupnosti 
strukturální reformy, které zlepšují 
produktivitu, hospodářský růst, sociální a 
územní soudržnost, vzestupnou 
konvergenci, odolnost a naplňování 
fiskální odpovědnosti. Měla by 
kombinovat opatření na straně nabídky a 
poptávky, a to s přihlédnutím k jejich 
dopadu na životní prostředí, zaměstnanost 
a sociální oblast.

(6) Trhy práce se v důsledku 
digitalizace a zavádění nových 
informačních a komunikačních 
technologií zcela transformují. Probíhá 
revoluce v oblasti dovedností a při tom se 
stále více prohlubuje propast mezi 
poptávkou a nabídkou talentovaných a 
náležitě kvalifikovaných pracovníků. Je 
důležité, aby členské státy vytvořily 
strategii pro rozšíření a další rozvoj 
nabídky vysoce kvalifikovaných 
pracovníků. Kromě toho by měly členské 
státy provádět strukturální reformy, které 
zlepšují produktivitu, hospodářský růst, 
sociální a územní soudržnost, vzestupnou 
konvergenci a odolnost. Měly by 
kombinovat opatření na straně nabídky a 
poptávky, a to s přihlédnutím k jejich 
dopadu na životní prostředí, zaměstnanost 
a sociální oblast.

Or. de
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Pozměňovací návrh 85
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
životního prostředí, globalizace, 
digitalizace a demografické změny 
přemění evropské ekonomiky a 
společnosti. Unie a její členské státy by 
měly spolupracovat na účinném řešení 
těchto strukturálních faktorů a podle 
potřeby přizpůsobit stávající systémy, a to 
s ohledem na těsnou provázanost ekonomik 
a trhů práce členských států a souvisejících 
politik. To vyžaduje koordinovaná, 
ambiciózní a účinná politická opatření jak 
na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, 
jež budou v souladu se Smlouvou o 
fungování EU a s ustanoveními Unie, která 
se týkají správy ekonomických záležitostí. 
Tato politická opatření by měla zahrnovat 
podporu udržitelných investic, obnovený 
závazek provádět v náležité posloupnosti 
strukturální reformy, které zlepšují 
produktivitu, hospodářský růst, sociální a 
územní soudržnost, vzestupnou 
konvergenci, odolnost a naplňování 
fiskální odpovědnosti. Měla by kombinovat 
opatření na straně nabídky a poptávky, a to 
s přihlédnutím k jejich dopadu na životní 
prostředí, zaměstnanost a sociální oblast.

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
životního prostředí, globalizace, 
digitalizace a demografické změny, jakož i 
důsledky krize spojené s COVID-19, 
přemění evropské ekonomiky a 
společnosti. Unie a její členské státy by 
měly spolupracovat na účinném řešení 
těchto strukturálních faktorů a podle 
potřeby přizpůsobit stávající systémy, a to 
s ohledem na těsnou provázanost ekonomik 
a trhů práce členských států a souvisejících 
politik. To vyžaduje koordinovaná, 
ambiciózní a účinná politická opatření jak 
na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, 
jež budou v souladu se Smlouvou o 
fungování EU a s ustanoveními Unie, která 
se týkají správy ekonomických záležitostí. 
Tato politická opatření by měla zahrnovat 
podporu udržitelných investic, obnovený 
závazek provádět v náležité posloupnosti 
strukturální reformy, které zlepšují 
produktivitu, hospodářský růst, sociální a 
územní soudržnost, vzestupnou 
konvergenci, odolnost a naplňování 
fiskální odpovědnosti, a poskytovat 
podporu trhu práce a podnikům 
postiženým krizí spojenou s COVID-19. 
Měla by kombinovat opatření na straně 
nabídky a poptávky, a to s přihlédnutím k 
jejich dopadu na životní prostředí, 
zaměstnanost a sociální oblast.

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
životního prostředí, globalizace, 
digitalizace a demografické změny 
přemění evropské ekonomiky a 
společnosti. Unie a její členské státy by 
měly spolupracovat na účinném řešení 
těchto strukturálních faktorů a podle 
potřeby přizpůsobit stávající systémy, a to 
s ohledem na těsnou provázanost ekonomik 
a trhů práce členských států a souvisejících 
politik. To vyžaduje koordinovaná, 
ambiciózní a účinná politická opatření jak 
na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, 
jež budou v souladu se Smlouvou o 
fungování EU a s ustanoveními Unie, která 
se týkají správy ekonomických záležitostí. 
Tato politická opatření by měla zahrnovat 
podporu udržitelných investic, obnovený 
závazek provádět v náležité posloupnosti 
strukturální reformy, které zlepšují 
produktivitu, hospodářský růst, sociální a 
územní soudržnost, vzestupnou 
konvergenci, odolnost a naplňování 
fiskální odpovědnosti. Měla by kombinovat 
opatření na straně nabídky a poptávky, a to 
s přihlédnutím k jejich dopadu na životní 
prostředí, zaměstnanost a sociální oblast.

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
životního prostředí, globalizace, 
digitalizace a demografické změny 
přemění evropské ekonomiky a 
společnosti. Unie a její členské státy by 
měly spolupracovat na účinném řešení 
těchto strukturálních faktorů a podle 
potřeby přizpůsobit stávající systémy, a to 
s ohledem na těsnou provázanost ekonomik 
a trhů práce členských států a souvisejících 
politik. To vyžaduje koordinovaná, 
ambiciózní a účinná politická opatření jak 
na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, 
jež budou v souladu se Smlouvou o 
fungování EU a s ustanoveními Unie, která 
se týkají správy ekonomických záležitostí. 
Tato politická opatření by měla zahrnovat 
podporu udržitelných investic, obnovený 
závazek provádět v náležité posloupnosti 
strukturální reformy, které zlepšují 
produktivitu, hospodářský růst, vytváření 
trvalých pracovních míst, sociální a 
územní soudržnost, vzestupnou sociální 
konvergenci, boj proti chudobě a nejistotě, 
odolnost a naplňování fiskální 
odpovědnosti. Měla by kombinovat 
opatření na straně nabídky a poptávky, a to 
s přihlédnutím k jejich dopadu na životní 
prostředí, zaměstnanost a sociální oblast.

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
životního prostředí, globalizace, 
digitalizace a demografické změny 
přemění evropské ekonomiky a 
společnosti. Unie a její členské státy by 
měly spolupracovat na účinném řešení 
těchto strukturálních faktorů a podle 
potřeby přizpůsobit stávající systémy, a to 
s ohledem na těsnou provázanost ekonomik 
a trhů práce členských států a souvisejících 
politik. To vyžaduje koordinovaná, 
ambiciózní a účinná politická opatření jak 
na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, 
jež budou v souladu se Smlouvou o 
fungování EU a s ustanoveními Unie, která 
se týkají správy ekonomických záležitostí. 
Tato politická opatření by měla zahrnovat 
podporu udržitelných investic, obnovený 
závazek provádět v náležité posloupnosti 
strukturální reformy, které zlepšují 
produktivitu, hospodářský růst, sociální a 
územní soudržnost, vzestupnou 
konvergenci, odolnost a naplňování 
fiskální odpovědnosti. Měla by kombinovat 
opatření na straně nabídky a poptávky, a to 
s přihlédnutím k jejich dopadu na životní 
prostředí, zaměstnanost a sociální oblast.

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
životního prostředí, globalizace, 
digitalizace a demografické změny 
hluboce mění evropské ekonomiky a 
společnosti. Unie a její členské státy by 
měly spolupracovat na účinném řešení 
těchto strukturálních faktorů a podle 
potřeby přizpůsobit stávající systémy, a to 
s ohledem na těsnou provázanost ekonomik 
a trhů práce členských států a souvisejících 
politik. To vyžaduje koordinovaná, 
ambiciózní a účinná politická opatření jak 
na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, 
jež budou v souladu se Smlouvou o 
fungování EU a s ustanoveními Unie, která 
se týkají správy ekonomických záležitostí. 
Tato politická opatření by měla zahrnovat 
podporu udržitelných investic, obnovený 
závazek provádět v náležité posloupnosti 
strukturální reformy, které zlepšují 
produktivitu, hospodářský růst, sociální a 
územní soudržnost, vzestupnou sociální 
konvergenci, boj proti chudobě a nejistotě 
a odolnost a naplňování fiskální 
odpovědnosti. Měla by kombinovat 
opatření na straně nabídky a poptávky, a to 
s přihlédnutím k jejich dopadu na životní 
prostředí, zaměstnanost a sociální oblast.

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Změna klimatu a výzvy v oblasti 
životního prostředí, globalizace, 
digitalizace a demografické změny 
přemění evropské ekonomiky a 
společnosti. Unie a její členské státy by 

(6) Sociálně-ekonomické výzvy, 
digitalizace a demografické změny, včetně 
problémů vylidňování a rozptýlení 
obyvatelstva, kterému čelí mnohé 
venkovské regiony v Evropě, přemění 
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měly spolupracovat na účinném řešení 
těchto strukturálních faktorů a podle 
potřeby přizpůsobit stávající systémy, a to 
s ohledem na těsnou provázanost ekonomik 
a trhů práce členských států a souvisejících 
politik. To vyžaduje koordinovaná, 
ambiciózní a účinná politická opatření jak 
na úrovni Unie, tak na vnitrostátní úrovni, 
jež budou v souladu se Smlouvou o 
fungování EU a s ustanoveními Unie, která 
se týkají správy ekonomických záležitostí. 
Tato politická opatření by měla zahrnovat 
podporu udržitelných investic, obnovený 
závazek provádět v náležité posloupnosti 
strukturální reformy, které zlepšují 
produktivitu, hospodářský růst, sociální a 
územní soudržnost, vzestupnou 
konvergenci, odolnost a naplňování 
fiskální odpovědnosti. Měla by kombinovat 
opatření na straně nabídky a poptávky, a to 
s přihlédnutím k jejich dopadu na životní 
prostředí, zaměstnanost a sociální oblast.

evropské ekonomiky a společnosti. Unie a 
její členské státy by měly spolupracovat na 
účinném řešení těchto strukturálních 
faktorů a podle potřeby přizpůsobit 
stávající systémy, a to s ohledem na těsnou 
provázanost ekonomik a trhů práce 
členských států a souvisejících politik. To 
vyžaduje koordinovaná, ambiciózní 
a účinná politická opatření jak na úrovni 
Unie, tak na vnitrostátní úrovni, jež budou 
v souladu se Smlouvou o fungování EU 
a s ustanoveními Unie, která se týkají 
správy ekonomických záležitostí. Tato 
politická opatření by měla zahrnovat 
podporu udržitelných investic, obnovený 
závazek provádět v náležité posloupnosti 
strukturální reformy, které zlepšují 
produktivitu, hospodářský růst, sociální a 
územní soudržnost, vzestupnou 
konvergenci, odolnost a naplňování 
fiskální odpovědnosti. Měla by kombinovat 
opatření na straně nabídky a poptávky, a to 
s přihlédnutím k jejich dopadu na životní 
prostředí, zaměstnanost a sociální oblast.

Or. es

Pozměňovací návrh 89
Peter Lundgren

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropský parlament, Rada 
a Komise podepsaly interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních 
práv (14). Pilíř tvoří dvacet zásad a práv na 
podporu dobře fungujících a 
spravedlivých trhů práce a systémů 
sociálního zabezpečení, které jsou 
rozděleny do tří kategorií: rovné 
příležitosti a přístup na trh práce, 
spravedlivé pracovní podmínky a sociální 
ochrana a začleňování. Tyto zásady a 
práva udávají směr naší strategii a 

vypouští se
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zajišťují, aby přechod ke klimatické 
neutralitě a udržitelnosti životního 
prostředí, digitální transformace a 
demografické změny byly sociálně 
vyvážené a spravedlivé. Pilíř představuje 
referenční rámec pro monitorování 
zaměstnanosti a sociální výkonnosti 
členských států, pro podporu reforem na 
státní, regionální a místní úrovni a pro 
sladění „sociální otázky“ a „otázky trhu“ 
v současné moderní ekonomice, mimo 
jiné prosazováním sociální ekonomiky.
__________________
14 Úř. věst. C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Guido Reil

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropský parlament, Rada 
a Komise podepsaly interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních práv 
(14). Pilíř tvoří dvacet zásad a práv na 
podporu dobře fungujících a spravedlivých 
trhů práce a systémů sociálního 
zabezpečení, které jsou rozděleny do tří 
kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh 
práce, spravedlivé pracovní podmínky 
a sociální ochrana a začleňování. Tyto 
zásady a práva udávají směr naší strategii 
a zajišťují, aby přechod ke klimatické 
neutralitě a udržitelnosti životního 
prostředí, digitální transformace a 
demografické změny byly sociálně 
vyvážené a spravedlivé. Pilíř představuje 
referenční rámec pro monitorování 
zaměstnanosti a sociální výkonnosti 
členských států, pro podporu reforem na 
státní, regionální a místní úrovni a pro 
sladění „sociální otázky“ a „otázky trhu“ 

(7) Evropský parlament, Rada 
a Komise podepsaly interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních práv 
(14). Pilíř tvoří dvacet zásad a práv na 
podporu dobře fungujících a spravedlivých 
trhů práce a systémů sociálního 
zabezpečení, které jsou rozděleny do tří 
kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh 
práce, spravedlivé pracovní podmínky 
a sociální ochrana a začleňování. Komise 
by měla dodržovat zásadu subsidiarity. 
Evropský pilíř sociálních práv nesmí vést 
k harmonizaci a standardizaci sociálních 
politik členských států v různých 
oblastech.
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v současné moderní ekonomice, mimo 
jiné prosazováním sociální ekonomiky.
__________________ __________________
14  Úř. věst. C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 Úř. věst. C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropský parlament, Rada 
a Komise podepsaly interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních práv 
(14). Pilíř tvoří dvacet zásad a práv na 
podporu dobře fungujících a spravedlivých 
trhů práce a systémů sociálního 
zabezpečení, které jsou rozděleny do tří 
kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh 
práce, spravedlivé pracovní podmínky 
a sociální ochrana a začleňování. Tyto 
zásady a práva udávají směr naší strategii a 
zajišťují, aby přechod ke klimatické 
neutralitě a udržitelnosti životního 
prostředí, digitální transformace a 
demografické změny byly sociálně 
vyvážené a spravedlivé. Pilíř představuje 
referenční rámec pro monitorování 
zaměstnanosti a sociální výkonnosti 
členských států, pro podporu reforem na 
státní, regionální a místní úrovni a pro 
sladění „sociální otázky“ a „otázky trhu“ v 
současné moderní ekonomice, mimo jiné 
prosazováním sociální ekonomiky.

(7) Evropský parlament, Rada 
a Komise podepsaly interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních práv 
(14). Pilíř tvoří dvacet zásad a práv na 
podporu dobře fungujících a spravedlivých 
trhů práce a systémů sociálního 
zabezpečení, které jsou rozděleny do tří 
kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh 
práce, spravedlivé pracovní podmínky 
a sociální ochrana a začleňování. Tyto 
zásady a práva udávají směr naší strategii a 
zajišťují, aby přechod ke klimatické 
neutralitě a udržitelnosti životního 
prostředí, digitální transformace a 
demografické změny byly sociálně 
vyvážené a spravedlivé. Pilíř představuje 
referenční rámec pro monitorování 
zaměstnanosti a sociální výkonnosti 
členských států, pro podporu reforem na 
státní, regionální a místní úrovni a pro 
sladění „sociální otázky“ a „otázky trhu“ v 
současné moderní ekonomice, mimo jiné 
prosazováním sociální ekonomiky. 
Provádění zásad pilíře pomůže zmírnit 
hospodářský a sociální dopad krize 
COVID-19 a pomůže nám, aby naše 
společnost a ekonomika vyšly z krize 
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odolnější a inkluzivnější.
__________________ __________________
14 Úř. věst. C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 Úř. věst. C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropský parlament, Rada 
a Komise podepsaly interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních práv 
(14). Pilíř tvoří dvacet zásad a práv na 
podporu dobře fungujících a spravedlivých 
trhů práce a systémů sociálního 
zabezpečení, které jsou rozděleny do tří 
kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh 
práce, spravedlivé pracovní podmínky 
a sociální ochrana a začleňování. Tyto 
zásady a práva udávají směr naší strategii a 
zajišťují, aby přechod ke klimatické 
neutralitě a udržitelnosti životního 
prostředí, digitální transformace a 
demografické změny byly sociálně 
vyvážené a spravedlivé. Pilíř představuje 
referenční rámec pro monitorování 
zaměstnanosti a sociální výkonnosti 
členských států, pro podporu reforem na 
státní, regionální a místní úrovni a pro 
sladění „sociální otázky“ a „otázky trhu“ v 
současné moderní ekonomice, mimo jiné 
prosazováním sociální ekonomiky.

(7) Evropský parlament, Rada 
a Komise podepsaly interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních práv 
(14). Pilíř tvoří dvacet zásad a práv na 
podporu dobře fungujících a spravedlivých 
trhů práce a systémů sociálního 
zabezpečení, které jsou rozděleny do tří 
kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh 
práce, spravedlivé pracovní podmínky 
a sociální ochrana a začleňování. Tyto 
zásady a práva udávají směr naší strategii a 
zajišťují, aby přechod ke klimatické 
neutralitě a udržitelnosti životního 
prostředí, digitální transformace a 
demografické změny byly sociálně 
vyvážené a spravedlivé. Pilíř představuje 
referenční rámec (se zvláštním odkazem na 
dopad krize způsobené onemocněním 
COVID-19) pro monitorování 
zaměstnanosti a sociální výkonnosti 
členských států, pro podporu reforem na 
státní, regionální a místní úrovni a pro 
sladění „sociální otázky“ a „otázky trhu“ v 
současné moderní ekonomice, mimo jiné 
prosazováním sociální ekonomiky.

__________________ __________________
14 Úř. věst. C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 Úř. věst. C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 93
Tomáš Zdechovský

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropský parlament, Rada 
a Komise podepsaly interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních práv 
(14). Pilíř tvoří dvacet zásad a práv na 
podporu dobře fungujících a spravedlivých 
trhů práce a systémů sociálního 
zabezpečení, které jsou rozděleny do tří 
kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh 
práce, spravedlivé pracovní podmínky 
a sociální ochrana a začleňování. Tyto 
zásady a práva udávají směr naší strategii a 
zajišťují, aby přechod ke klimatické 
neutralitě a udržitelnosti životního 
prostředí, digitální transformace a 
demografické změny byly sociálně 
vyvážené a spravedlivé. Pilíř představuje 
referenční rámec pro monitorování 
zaměstnanosti a sociální výkonnosti 
členských států, pro podporu reforem na 
státní, regionální a místní úrovni a pro 
sladění „sociální otázky“ a „otázky trhu“ v 
současné moderní ekonomice, mimo jiné 
prosazováním sociální ekonomiky.

(7) Evropský parlament, Rada 
a Komise podepsaly interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních práv 
(14). Pilíř tvoří dvacet zásad a práv na 
podporu dobře fungujících a spravedlivých 
trhů práce a systémů sociálního 
zabezpečení, které jsou rozděleny do tří 
kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh 
práce, spravedlivé pracovní podmínky 
a sociální ochrana a začleňování. Tyto 
zásady a práva udávají směr naší strategii a 
zajišťují, aby přechod ke klimatické 
neutralitě a udržitelnosti životního 
prostředí, digitální transformace a 
demografické změny byly sociálně 
vyvážené a spravedlivé. Pilíř představuje 
referenční rámec pro monitorování 
zaměstnanosti a sociální výkonnosti 
členských států, pro podporu reforem na 
státní, regionální a místní úrovni a pro 
sladění „sociální otázky“ a „otázky trhu“ v 
současné moderní ekonomice, mimo jiné 
prosazováním sociální ekonomiky a 
rozvojem našeho evropského sociálního 
modelu.

__________________ __________________
14 Úř. věst. C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 Úř. věst. C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropský parlament, Rada 
a Komise podepsaly interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních práv 
(14). Pilíř tvoří dvacet zásad a práv na 
podporu dobře fungujících a spravedlivých 
trhů práce a systémů sociálního 
zabezpečení, které jsou rozděleny do tří 
kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh 
práce, spravedlivé pracovní podmínky 
a sociální ochrana a začleňování. Tyto 
zásady a práva udávají směr naší strategii a 
zajišťují, aby přechod ke klimatické 
neutralitě a udržitelnosti životního 
prostředí, digitální transformace a 
demografické změny byly sociálně 
vyvážené a spravedlivé. Pilíř představuje 
referenční rámec pro monitorování 
zaměstnanosti a sociální výkonnosti 
členských států, pro podporu reforem na 
státní, regionální a místní úrovni a pro 
sladění „sociální otázky“ a „otázky trhu“ v 
současné moderní ekonomice, mimo jiné 
prosazováním sociální ekonomiky.

(7) Evropský parlament, Rada 
a Komise podepsaly interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních práv 
(14). Pilíř tvoří dvacet zásad a práv na 
podporu dobře fungujících a spravedlivých 
trhů práce a systémů sociálního 
zabezpečení, které jsou rozděleny do tří 
kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh 
práce, spravedlivé pracovní podmínky 
a sociální ochrana a začleňování. Tyto 
zásady a práva udávají směr naší strategii a 
musí být konkretizovány tak, že zajistí, aby 
přechod ke klimatické neutralitě a 
udržitelnosti životního prostředí, digitální 
transformace a demografické změny byly 
sociálně vyvážené a spravedlivé. Pilíř 
představuje referenční rámec pro 
monitorování zaměstnanosti a sociální 
výkonnosti členských států, pro podporu 
reforem na státní, regionální a místní 
úrovni a pro sladění „sociální otázky“ a 
„otázky trhu“ v současné moderní 
ekonomice, mimo jiné prosazováním 
sociální ekonomiky.

__________________ __________________
14 Úř. věst. C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 Úř. věst. C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 

(8) Opatření v oblasti reakce na krize 
a obnovy, reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
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v oblasti sociálního dialogu a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
pracovních míst, politiky celoživotního 
učení a odborné přípravy, pracovních 
podmínek, vzdělávání a dovedností, 
veřejného zdraví a začleňování a reálných 
příjmů.

mezd, by měly být formulovány na 
základě přiměřeného a smysluplného 
sociálního dialogu při respektování a 
posilování vnitrostátních praxí v oblasti 
vztahů mezi sociálními partnery 
a poskytovat potřebný prostor pro široké 
posouzení socioekonomických otázek, 
včetně zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
pracovních míst, politiky celoživotního 
učení a odborné přípravy, pracovních 
podmínek, vzdělávání a dovedností, 
veřejného zdraví a začleňování a reálných 
příjmů. Členské státy by proto měly 
respektovat a posilovat sociální partnery a 
kolektivní vyjednávání a přijmout 
opatření k rozšíření rozsahu kolektivního 
vyjednávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Tomáš Zdechovský

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 
v oblasti sociálního dialogu a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
pracovních míst, politiky celoživotního 
učení a odborné přípravy, pracovních 
podmínek, vzdělávání a dovedností, 
veřejného zdraví a začleňování a reálných 
příjmů.

(8) Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 
v oblasti sociálního dialogu a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
pracovních míst, politiky celoživotního 
učení a odborné přípravy, pracovních 
podmínek, vzdělávání a dovedností, 
veřejného zdraví a začleňování a reálných 
příjmů. Členské státy by měly pokračovat 
ve svých politikách a snahách o 
odstranění veškerých zbytečných 
administrativních překážek, které 
představují zátěž pro reformy trhu práce, 
a zlepšit tak odolnost a udržitelnost 
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měnícího se evropského trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 
v oblasti sociálního dialogu a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
pracovních míst, politiky celoživotního 
učení a odborné přípravy, pracovních 
podmínek, vzdělávání a dovedností, 
veřejného zdraví a začleňování a reálných 
příjmů.

(8) Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 
v oblasti sociálního dialogu a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, růstu, inovací, 
vytváření pracovních míst, politiky 
celoživotního učení a odborné přípravy, 
pracovních podmínek, vzdělávání a 
dovedností, veřejného zdraví a začleňování 
a reálných příjmů. Tyto reformy musí 
zajistit určitou flexibilitu trhu práce a 
zaručit evropským pracovníkům 
spravedlivou mzdu, důstojnou životní 
úroveň a přiměřený systém sociální 
ochrany pro všechny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 

(8) Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
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mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 
v oblasti sociálního dialogu a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
pracovních míst, politiky celoživotního 
učení a odborné přípravy, pracovních 
podmínek, vzdělávání a dovedností, 
veřejného zdraví a začleňování a reálných 
příjmů.

mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 
v oblasti sociálního dialogu a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
pracovních míst, politiky celoživotního 
učení a odborné přípravy, pracovních 
podmínek, vzdělávání a dovedností, 
veřejného zdraví a začleňování a reálných 
příjmů. Členské státy a Unie by měly 
přijmout opatření na podporu vysoké 
hustoty odborů a organizací 
zaměstnavatelů jako způsobu posílení 
sociálního dialogu.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 
v oblasti sociálního dialogu a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
pracovních míst, politiky celoživotního 
učení a odborné přípravy, pracovních 
podmínek, vzdělávání a dovedností, 
veřejného zdraví a začleňování a reálných 
příjmů.

(8) Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 
v oblasti sociálního dialogu a měly by 
upřednostnit jednání na podnikové 
úrovni, aby podnikům, zejména malým a 
středním podnikům a osobám samostatně 
výdělečně činným, umožnily přizpůsobit se 
situaci, ve které se nacházejí, a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
pracovních míst, politiky celoživotního 
učení a odborné přípravy, pracovních 
podmínek, vzdělávání a dovedností, 
veřejného zdraví a začleňování a reálných 
příjmů.

Or. es
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Pozměňovací návrh 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 
v oblasti sociálního dialogu a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
pracovních míst, politiky celoživotního 
učení a odborné přípravy, pracovních 
podmínek, vzdělávání a dovedností, 
veřejného zdraví a začleňování a reálných 
příjmů.

(8) Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 
v oblasti sociálního dialogu a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení opatření na boj proti chudobě, 
diskriminaci a nejistotě, zvýšení 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
kvalitních pracovních míst, politiky 
celoživotního učení a odborné přípravy, 
pracovních podmínek, vzdělávání a 
dovedností, veřejného zdraví a bezpečnosti 
a ochrany zdraví na pracovišti 
a začleňování a reálných příjmů.

Or. it

Pozměňovací návrh 101
Jeroen Lenaers

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 
v oblasti sociálního dialogu a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
pracovních míst, politiky celoživotního 
učení a odborné přípravy, pracovních 
podmínek, vzdělávání a dovedností, 

(8) Je třeba dodržovat zásadu 
subsidiarity, jak je vymezena ve Smlouvě o 
Evropské unii. Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 
v oblasti sociálního dialogu a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
pracovních míst, politiky celoživotního 
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veřejného zdraví a začleňování a reálných 
příjmů.

učení a odborné přípravy, pracovních 
podmínek, vzdělávání a dovedností, 
veřejného zdraví a začleňování a reálných 
příjmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 
v oblasti sociálního dialogu a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
pracovních míst, politiky celoživotního 
učení a odborné přípravy, pracovních 
podmínek, vzdělávání a dovedností, 
veřejného zdraví a začleňování a reálných 
příjmů.

(8) Reformy trhu práce, včetně 
vnitrostátních mechanismů stanovování 
mezd, by se měly řídit vnitrostátní praxí 
v oblasti sociálního dialogu a poskytnout 
potřebný prostor pro široké posouzení 
socioekonomických otázek, včetně 
zlepšení udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací, vytváření 
pracovních míst, začlenění osob se 
zdravotním postižením a jinak 
znevýhodněných skupin, politiky 
celoživotního učení a odborné přípravy, 
pracovních podmínek, vzdělávání a 
dovedností, veřejného zdraví a začleňování 
a reálných příjmů.

Or. sk

Pozměňovací návrh 103
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby reakce na krizi a budoucí 
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vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí), a to zejména zajištěním účinného 
fungování trhů práce a systémů sociální 
ochrany a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, 
včetně prevence a podpory zdraví, jsou 
obzvláště důležité v kontextu stárnoucí 
společnosti. Ve větším rozsahu by měl být 
využíván potenciál zdravotně postižených 
osob přispívat k hospodářskému růstu 
a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy.

transformace byly vyvážené a sociálně 
spravedlivé a aby podpořily úsilí o 
vytvoření inkluzivnější a odolnější 
společnosti, jejíž členové jsou chráněni, 
jsou schopni předjímat a zvládat změny a 
mohou se aktivně podílet na životě 
společnosti a na fungování ekonomiky. Je 
třeba odstranit diskriminaci ve všech jejích 
formách. Každý by měl mít možnost plně 
přispívat do společnosti a je třeba zajistit 
rovné příležitosti pro všechny, 
přičemž chudoba a sociální vyloučení 
(především u dětí) by měly být odstraněny, 
a to zejména zajištěním přiměřených 
sociálních investic a zřízením evropské 
záruky pro děti, účinným fungováním trhů 
práce a systémů sociální ochrany, a to i 
prostřednictvím zřízení stálého 
evropského systému zajištění v 
nezaměstnanosti (jak předpokládá 
pracovní program Komise), a to bez 
jakéhokoli zbytečného odkladu, 
a odstraněním všech překážek omezujících 
účast na vzdělávání a odborné přípravě 
a na trhu práce, rovněž prostřednictvím 
investic do předškolního vzdělávání a péče 
a celoživotního učení. Včasný a rovný 
přístup ke službám veřejného zdraví a 
sociální péče, včetně prevence a podpory 
zdraví, jsou obzvláště důležité v kontextu 
stárnoucí společnosti. Ve větším rozsahu 
by měl být využíván potenciál zdravotně 
postižených osob přispívat 
k hospodářskému růstu a sociálnímu 
rozvoji. Na pracovních místech v Unii se 
objevují nové hospodářské a obchodní 
modely a také se mění pracovněprávní 
vztahy. Jak rovněž odhalila krize COVID-
19, základní fungování hospodářství 
vyžaduje množství pracovníků s nízkou 
kvalifikací. Příliš často jsou málo placeni 
a pracují za nejistých podmínek. Členské 
státy by měly dále posílit evropský sociální 
model tím, že zajistí, aby všichni 
pracovníci měli stejná práva, důstojné 
pracovní podmínky, včetně bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a aby dostávali 
důstojné mzdy. Členské státy by navíc 
měly zakázat smlouvy na nulový počet 
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hodin a falešnou samostatnou výdělečnou 
činnost a zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
neuváděly pracovníky do nejistých 
pracovněprávních situací.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí), a to zejména zajištěním účinného 
fungování trhů práce a systémů sociální 
ochrany a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 
prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
Ve větším rozsahu by měl být využíván 
potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 
a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí), a to zejména zajištěním účinného 
fungování trhů práce a systémů sociální 
ochrany a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 
prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
Ve větším rozsahu by měl být využíván 
potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 
a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
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by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy.

by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy. Tyto nové formy práce, zejména 
práce na platformě, představují nejen 
četné příležitosti, pokud jde o 
zaměstnatelnost a přístup na trh práce, ale 
také výzvy, pokud jde o spravedlivé 
pracovní podmínky a přístup k sociální 
ochraně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Jeroen Lenaers

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí), a to zejména zajištěním účinného 
fungování trhů práce a systémů sociální 
ochrany a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 
prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
Ve větším rozsahu by měl být využíván 
potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 
a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí), a to zejména zajištěním účinného 
fungování trhů práce a systémů sociální 
ochrany a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Členské státy by měly 
zajistit, aby byla dostatečně podporována 
přeshraniční mobilita studentů a 
pracovníků a aby byly odstraněny 
(administrativní) překážky s cílem 
usnadnit přístup k zaměstnání v jiném 
členském státě. Včasný a rovný přístup k 
finančně dostupné zdravotní péči, včetně 
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místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy.

prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
Ve větším rozsahu by měl být využíván 
potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 
a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Tomáš Zdechovský

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí), a to zejména zajištěním účinného 
fungování trhů práce a systémů sociální 
ochrany a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 
prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
Ve větším rozsahu by měl být využíván 

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
nestranné, vyvážené a sociálně spravedlivé 
a aby podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní 
a odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Politiky Unie a členských 
států by měly řešit diskriminaci ve všech 
jejích formách a respektovat sladění 
potřeb soukromého a pracovního života a 
zaměřit se na ně. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí), a to zejména zajištěním účinného 
fungování trhů práce a systémů sociální 
ochrany a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 
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potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 
a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy.

prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
Ve větším rozsahu by měl být využíván 
potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 
a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí), a to zejména zajištěním účinného 
fungování trhů práce a systémů sociální 
ochrany a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 
prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
Ve větším rozsahu by měl být využíván 

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny 
a odstranit chudobu a sociální vyloučení 
(především u dětí a u osob se zdravotním 
postižením), a to zejména zajištěním 
účinného fungování trhů práce a systémů 
sociální ochrany zaměřených 
na začleňování, které nabízejí větší 
ochranu, a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 
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potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 
a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy.

prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
Měl by být plně zhodnocen potenciál 
zdravotně postižených osob přispívat 
k hospodářskému růstu a sociálnímu 
rozvoji. Na pracovních místech v Unii se 
objevují nové hospodářské a obchodní 
modely a také se mění pracovněprávní 
vztahy. Členské státy by měly zajistit, aby 
pracovněprávní vztahy vyplývající 
z nových forem práce byly stabilní, 
zaváděly nová práva, ochranu a podmínky 
zaměstnání, byly namířeny proti všem 
formám diskriminace, nejistoty a 
vykořisťování a posilovaly sociální model 
Evropy.

Or. it

Pozměňovací návrh 108
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí), a to zejména zajištěním účinného 
fungování trhů práce a systémů sociální 
ochrany a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí, osob se zdravotním postižením a 
dalších vysoce znevýhodněných skupin, 
včetně skupin, které čelí různým formám 
diskriminace), a to zejména zajištěním 
účinného fungování inkluzivních trhů 
práce a systémů sociální ochrany 
a odstraněním překážek omezujících účast 
na vzdělávání a odborné přípravě a na trhu 
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prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
Ve větším rozsahu by měl být využíván 
potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 
a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy.

práce, rovněž prostřednictvím investic do 
předškolního vzdělávání a péče. Včasný a 
rovný přístup k finančně dostupné 
zdravotní péči, včetně prevence a podpory 
zdraví, jsou obzvláště důležité v kontextu 
stárnoucí společnosti. Ve větším rozsahu 
by měl být využíván potenciál zdravotně 
postižených osob přispívat 
k hospodářskému růstu a sociálnímu 
rozvoji. Na pracovních místech v Unii se 
objevují nové hospodářské a obchodní 
modely a také se mění pracovněprávní 
vztahy. Členské státy by měly zajistit, aby 
pracovněprávní vztahy vyplývající 
z nových forem práce zachovávaly 
a posilovaly sociální model Evropy.

Or. sk

Pozměňovací návrh 109
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí), a to zejména zajištěním účinného 
fungování trhů práce a systémů sociální 
ochrany a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí, osob se zdravotním postižením a 
znevýhodněných skupin), a to zejména 
zajištěním účinného fungování trhů práce 
a systémů sociální ochrany a odstraněním 
překážek omezujících účast na vzdělávání 
a odborné přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
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prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
Ve větším rozsahu by měl být využíván 
potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 
a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy.

k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 
prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
Ve větším rozsahu by měl být využíván 
potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 
a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy.

Or. pl

Pozměňovací návrh 110
Guido Reil

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí), a to zejména zajištěním účinného 
fungování trhů práce a systémů sociální 
ochrany a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 
prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí), a to zejména zajištěním účinného 
fungování trhů práce a systémů sociální 
ochrany a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 
prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
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Ve větším rozsahu by měl být využíván 
potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 
a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy.

Ve větším rozsahu by měl být využíván 
potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 
a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy a pracovní podmínky v nových 
formách práce byly náležitě regulovány.

Or. de

Pozměňovací návrh 111
Antonius Manders

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí), a to zejména zajištěním účinného 
fungování trhů práce a systémů sociální 
ochrany a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 
prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
Ve větším rozsahu by měl být využíván 
potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí a starších osob), a to zejména 
zajištěním účinného fungování trhů práce 
a systémů sociální ochrany a odstraněním 
překážek omezujících účast na vzdělávání 
a odborné přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 
prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
Ve větším rozsahu by měl být využíván 
potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 
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a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy.

a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 
mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy.

Or. nl

Pozměňovací návrh 112
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy a Unie by měly 
zajistit, aby tyto transformace byly 
vyvážené a sociálně spravedlivé a aby 
podpořily úsilí o vytvoření inkluzivní a 
odolné společnosti, jejíž členové jsou 
chráněni, jsou schopni předjímat a zvládat 
změny a mohou se aktivně podílet na 
životě společnosti a na fungování 
ekonomiky. Je třeba řešit diskriminaci ve 
všech jejích formách. Dále je třeba zajistit 
přístup a příležitosti pro všechny a snížit 
chudobu a sociální vyloučení (především 
u dětí), a to zejména zajištěním účinného 
fungování trhů práce a systémů sociální 
ochrany a odstraněním překážek 
omezujících účast na vzdělávání a odborné 
přípravě a na trhu práce, rovněž 
prostřednictvím investic do předškolního 
vzdělávání a péče. Včasný a rovný přístup 
k finančně dostupné zdravotní péči, včetně 
prevence a podpory zdraví, jsou obzvláště 
důležité v kontextu stárnoucí společnosti. 
Ve větším rozsahu by měl být využíván 
potenciál zdravotně postižených osob 
přispívat k hospodářskému růstu 
a sociálnímu rozvoji. Na pracovních 
místech v Unii se objevují nové 
hospodářské a obchodní modely a také se 

(9) Netýká se českého znění.            
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mění pracovněprávní vztahy. Členské státy 
by měly zajistit, aby pracovněprávní 
vztahy vyplývající z nových forem práce 
zachovávaly a posilovaly sociální model 
Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Peter Lundgren

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Integrované hlavní směry by měly 
být základem pro doporučení pro 
jednotlivé země, která může Rada 
členským státům podat. Členské státy by 
měly plně využívat Evropského sociálního 
fondu plus a dalších fondů Unie, včetně 
Fondu pro spravedlivou transformaci a 
Programu InvestEU, s cílem podpořit 
zaměstnanost, sociální investice, sociální 
začlenění, přístupnost, příležitosti pro 
prohlubování dovedností a změnu 
kvalifikace pracovních sil, celoživotní 
učení a vysoce kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu pro všechny, včetně 
digitální gramotnosti a dovedností. I když 
jsou integrované hlavní směry určeny 
členským státům a Unii, měly by se 
provádět ve spolupráci se všemi státními, 
regionálními a místními orgány, do níž by 
se měly intenzivně zapojovat parlamenty, 
jakož i sociální partneři a zástupci 
občanské společnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Miriam Lexmann
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Integrované hlavní směry by měly 
být základem pro doporučení pro 
jednotlivé země, která může Rada 
členským státům podat. Členské státy by 
měly plně využívat Evropského sociálního 
fondu plus a dalších fondů Unie, včetně 
Fondu pro spravedlivou transformaci a 
Programu InvestEU, s cílem podpořit 
zaměstnanost, sociální investice, sociální 
začlenění, přístupnost, příležitosti pro 
prohlubování dovedností a změnu 
kvalifikace pracovních sil, celoživotní 
učení a vysoce kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu pro všechny, včetně 
digitální gramotnosti a dovedností. I když 
jsou integrované hlavní směry určeny 
členským státům a Unii, měly by se 
provádět ve spolupráci se všemi státními, 
regionálními a místními orgány, do níž by 
se měly intenzivně zapojovat parlamenty, 
jakož i sociální partneři a zástupci 
občanské společnosti.

(10) Integrované hlavní směry by měly 
být základem pro doporučení pro 
jednotlivé země, která může Rada 
členským státům podat. Členské státy by 
měly plně využívat Evropského sociálního 
fondu plus a dalších fondů Unie, včetně 
Fondu pro spravedlivou transformaci a 
Programu InvestEU, s cílem podpořit 
zaměstnanost, sociální investice, sociální 
začlenění, přístupnost, příležitosti pro 
prohlubování dovedností a změnu 
kvalifikace pracovních sil, celoživotní 
učení a vysoce kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu pro všechny, včetně 
digitální gramotnosti a dovedností. S 
ohledem na důsledky pandemie COVID-
19 by mělo využívání těchto finančních 
prostředků hrát rovněž důležitou úlohu 
při posilování služeb, a to i v případě, že 
tyto služby poskytují neziskové nebo 
dobročinné organizace. I když jsou 
integrované hlavní směry určeny členským 
státům a Unii, měly by se provádět ve 
spolupráci se všemi státními, regionálními 
a místními orgány, do níž by se měly 
intenzivně zapojovat parlamenty, jakož 
i sociální partneři a zástupci občanské 
společnosti.

Or. sk

Pozměňovací návrh 115
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Integrované hlavní směry by měly 
být základem pro doporučení pro 
jednotlivé země, která může Rada 

(10) Integrované hlavní směry by měly 
být základem pro doporučení pro 
jednotlivé země, která může Rada 
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členským státům podat. Členské státy by 
měly plně využívat Evropského sociálního 
fondu plus a dalších fondů Unie, včetně 
Fondu pro spravedlivou transformaci a 
Programu InvestEU, s cílem podpořit 
zaměstnanost, sociální investice, sociální 
začlenění, přístupnost, příležitosti pro 
prohlubování dovedností a změnu 
kvalifikace pracovních sil, celoživotní 
učení a vysoce kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu pro všechny, včetně 
digitální gramotnosti a dovedností. I když 
jsou integrované hlavní směry určeny 
členským státům a Unii, měly by se 
provádět ve spolupráci se všemi státními, 
regionálními a místními orgány, do níž by 
se měly intenzivně zapojovat parlamenty, 
jakož i sociální partneři a zástupci 
občanské společnosti.

členským státům podat. Členské státy by 
měly plně využívat všech dostupných 
fondů, zejména Evropského sociálního 
fondu plus a dalších fondů Unie, včetně 
Fondu pro spravedlivou transformaci a 
Programu InvestEU, s cílem podpořit 
zaměstnanost a sociální investice a 
přizpůsobit je svým potřebám v oblasti 
zdravotní péče a sociálně-ekonomickým 
potřebám za účelem ochrany podniků a 
jejich pracovníků. Členské státy se budou 
snažit podpořit sociální začlenění nebo 
přístupnost, rovné příležitosti, 
prohlubování dovedností a změnu 
kvalifikace pracovních sil, celoživotní 
učení a vysoce kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu pro všechny, včetně 
digitální gramotnosti a dovedností. I když 
jsou integrované hlavní směry určeny 
členským státům a Unii, měly by se 
provádět ve spolupráci se všemi státními, 
regionálními a místními orgány, do níž by 
se měly intenzivně zapojovat parlamenty, 
jakož i sociální partneři a zástupci 
občanské společnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 116
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Integrované hlavní směry by měly 
být základem pro doporučení pro 
jednotlivé země, která může Rada 
členským státům podat. Členské státy by 
měly plně využívat Evropského sociálního 
fondu plus a dalších fondů Unie, včetně 
Fondu pro spravedlivou transformaci a 
Programu InvestEU, s cílem podpořit 
zaměstnanost, sociální investice, sociální 
začlenění, přístupnost, příležitosti pro 
prohlubování dovedností a změnu 

(10) Integrované hlavní směry by měly 
být základem pro doporučení pro 
jednotlivé země, která může Rada 
členským státům podat. Členské státy by 
měly plně využívat Evropského sociálního 
fondu plus a dalších fondů Unie, včetně 
Fondu pro spravedlivou transformaci a 
Programu InvestEU, s cílem podpořit 
stabilní a kvalitní zaměstnanost, která by 
byla schopna chránit každého pracovníka 
před chudobou, sociální investice, sociální 
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kvalifikace pracovních sil, celoživotní 
učení a vysoce kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu pro všechny, včetně 
digitální gramotnosti a dovedností. I když 
jsou integrované hlavní směry určeny 
členským státům a Unii, měly by se 
provádět ve spolupráci se všemi státními, 
regionálními a místními orgány, do níž by 
se měly intenzivně zapojovat parlamenty, 
jakož i sociální partneři a zástupci 
občanské společnosti.

začlenění, přístupnost, příležitosti pro 
prohlubování dovedností a změnu 
kvalifikace pracovních sil, celoživotní 
učení a vysoce kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu pro všechny, včetně 
digitální gramotnosti a dovedností. I když 
jsou integrované hlavní směry určeny 
členským státům a Unii, měly by se 
provádět ve spolupráci se všemi státními, 
regionálními a místními orgány, do níž by 
se měly intenzivně zapojovat parlamenty, 
jakož i sociální partneři a zástupci 
občanské společnosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 117
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Integrované hlavní směry by měly 
být základem pro doporučení pro 
jednotlivé země, která může Rada 
členským státům podat. Členské státy by 
měly plně využívat Evropského sociálního 
fondu plus a dalších fondů Unie, včetně 
Fondu pro spravedlivou transformaci a 
Programu InvestEU, s cílem podpořit 
zaměstnanost, sociální investice, sociální 
začlenění, přístupnost, příležitosti pro 
prohlubování dovedností a změnu 
kvalifikace pracovních sil, celoživotní 
učení a vysoce kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu pro všechny, včetně 
digitální gramotnosti a dovedností. I když 
jsou integrované hlavní směry určeny 
členským státům a Unii, měly by se 
provádět ve spolupráci se všemi státními, 
regionálními a místními orgány, do níž by 
se měly intenzivně zapojovat parlamenty, 
jakož i sociální partneři a zástupci 

(10) Integrované hlavní směry by měly 
být základem pro doporučení pro 
jednotlivé země, která může Rada 
členským státům podat. Členské státy by 
měly plně využívat Evropského sociálního 
fondu plus a dalších fondů Unie, včetně 
Fondu pro spravedlivou transformaci a 
Programu InvestEU, s cílem podpořit 
zaměstnanost, sociální investice, sociální 
začlenění, přístupnost, podporovat přechod 
k zelené a digitální ekonomice a 
příležitosti pro prohlubování dovedností a 
změnu kvalifikace pracovních sil, 
celoživotní učení a vysoce kvalitní 
vzdělávání a odbornou přípravu pro 
všechny, včetně digitální gramotnosti a 
dovedností. I když jsou integrované hlavní 
směry určeny členským státům a Unii, 
měly by se provádět ve spolupráci se všemi 
státními, regionálními a místními orgány, 
do níž by se měly intenzivně zapojovat 
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občanské společnosti. parlamenty, jakož i sociální partneři 
a zástupci občanské společnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Integrované hlavní směry by měly 
být základem pro doporučení pro 
jednotlivé země, která může Rada 
členským státům podat. Členské státy by 
měly plně využívat Evropského sociálního 
fondu plus a dalších fondů Unie, včetně 
Fondu pro spravedlivou transformaci a 
Programu InvestEU, s cílem podpořit 
zaměstnanost, sociální investice, sociální 
začlenění, přístupnost, příležitosti pro 
prohlubování dovedností a změnu 
kvalifikace pracovních sil, celoživotní 
učení a vysoce kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu pro všechny, včetně 
digitální gramotnosti a dovedností. I když 
jsou integrované hlavní směry určeny 
členským státům a Unii, měly by se 
provádět ve spolupráci se všemi státními, 
regionálními a místními orgány, do níž by 
se měly intenzivně zapojovat parlamenty, 
jakož i sociální partneři a zástupci 
občanské společnosti.

(10) Integrované hlavní směry by měly 
být základem pro doporučení pro 
jednotlivé země, která může Rada 
členským státům podat. Členské státy by 
měly plně využívat Evropského sociálního 
fondu plus, evropských strukturálních a 
investičních fondů a dalších fondů Unie, 
včetně Fondu pro spravedlivou 
transformaci a Programu InvestEU, s cílem 
podpořit zaměstnanost, sociální investice, 
sociální začlenění, přístupnost, příležitosti 
pro prohlubování dovedností a změnu 
kvalifikace pracovních sil, celoživotní 
učení a vysoce kvalitní vzdělávání a 
odbornou přípravu pro všechny, včetně 
digitální gramotnosti a dovedností. I když 
jsou integrované hlavní směry určeny 
členským státům a Unii, měly by se 
provádět ve spolupráci se všemi státními, 
regionálními a místními orgány, do níž by 
se měly intenzivně zapojovat parlamenty, 
jakož i sociální partneři a zástupci 
občanské společnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Hospodářská a sociální krize 
spojená s pandemií COVID-19 poškodila 
evropské trhy práce a zaměstnanosti. Má 
velký dopad na všechny pracovníky, 
evropskou hospodářskou strukturu, 
činnosti a finanční situaci společností. V 
důsledku této krize byly oslabeny všechny 
hospodářské subjekty, včetně velkých 
podniků, malých a středních podniků, 
velmi malých podniků a osob samostatně 
výdělečně činných. Podniky čelí 
významným finančním potížím, které 
vedou k vysokému riziku bankrotů ve 
všech odvětvích, ať už v zemědělství, v 
cestovním ruchu nebo v dopravě atd. Tyto 
problémy měly dopad na všechny 
dodavatelské řetězce a ohrozily tak 
miliony pracovních míst v celé Unii. V 
této souvislosti se počet nezaměstnaných v 
Evropě drasticky zvýšil, čímž se celá část 
pracovníků dostala do nejisté situace. V 
této souvislosti bude třeba věnovat zvláštní 
pozornost odolnosti vnitrostátních 
systémů zabezpečení pro případ 
nezaměstnanosti. Krize dopadá zejména 
na zásadu volného pohybu a mobility 
přeshraničních pracovníků, kteří 
představují 1,3 milionu Evropanů. 
Opatření k obnovení kontrol na vnitřních 
hranicích EU bránila mobilitě 
přeshraničních pracovníků, včetně mnoha 
pečovatelů a sezónních pracovníků 
podílejících se na práci v zemědělství. 
Tato opatření měla negativní důsledky pro 
pracovníky a řádné fungování 
soukromých a veřejných organizací, což 
ochromilo část ekonomiky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V zájmu posílení demokratického 
rozhodování by měl být Evropský 
parlament zapojen do stanovování 
integrovaných hlavních směrů na stejné 
úrovni jako Rada.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Peter Lundgren

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zohlední hlavní směry 
stanovené v příloze ve svých politikách 
zaměstnanosti a v programech reforem, 
které jsou předmětem zpráv v souladu 
s čl. 148 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

Členské státy mohou zohlednit hlavní 
směry stanovené v příloze ve svých 
politikách zaměstnanosti a v programech 
reforem, které jsou předmětem zpráv 
v souladu s čl. 148 odst. 3 Smlouvy 
o fungování EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto hlavní směry politik zaměstnanosti 
budou plně revidovány nejpozději do 
jednoho roku od svého přijetí, aby lépe 
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odrážely dopady rozšíření onemocnění 
COVID-19 s cílem podpořit rychlou 
hospodářskou a sociální obnovu a lépe 
reagovat na budoucí krize.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Členské státy vyzývají Komisi, aby co 
nejdříve předložila nový návrh rozhodnutí 
o hlavních směrech politik zaměstnanosti, 
který zohlední krizi COVID-19 a její 
sociální důsledky a dopady na oblast 
zaměstnanosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství a 
usnadňovat a podporovat investice do 
vytváření kvalitních pracovních míst. Za 
tímto účelem by měly snížit překážky, s 
nimiž se setkávají podniky při najímání 
pracovníků, podporovat odpovědné 
podnikání a skutečné samostatně výdělečné 
činnosti a zejména podporovat vytváření a 

V kontextu krize související s 
onemocněním Covid-19 by Komise a 
členské státy měly jednat koordinovaně, 
aby usnadnily přístup k úvěru, zejména 
malým a středním podnikům a osobám 
samostatně výdělečně činným. Za tím 
účelem se změní priority strukturálních 
fondů a VFR s cílem zabránit trvalému 
uzavření životaschopných podniků a 
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růst mikropodniků a malých a středních 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
přístupu k financování. Členské státy by 
měly aktivně podporovat rozvoj sociální 
ekonomiky, podněcovat sociální inovace a 
sociální podniky a povzbuzovat takové 
inovativní formy práce, které vytvářejí 
kvalitní pracovní příležitosti a sociální 
výhody na místní úrovni.

zaměřit se na budoucí hospodářskou 
obnovu. Stejně tak by měli být podpořeni 
všichni pracovníci dotčených podniků. 
Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství, 
které umožní kontinuitu podnikání za 
účelem zachování stávajících pracovních 
míst a usnadní vznik nových pracovních 
míst, a usnadňovat a podporovat investice 
do vytváření kvalitních pracovních míst. 
Za tímto účelem by měly snížit překážky, s 
nimiž se setkávají podniky při najímání 
pracovníků, podporovat odpovědné 
podnikání a skutečné samostatně výdělečné 
činnosti a zejména podporovat kontinuitu, 
vytváření a růst mikropodniků a malých a 
středních podniků, mimo jiné 
prostřednictvím přístupu k financování. 
Členské státy by měly aktivně podporovat 
rozvoj sociální ekonomiky, podněcovat 
sociální inovace a podniky sociální 
ekonomiky a povzbuzovat takové 
inovativní formy práce, které vytvářejí 
kvalitní pracovní příležitosti a sociální 
výhody na místní úrovni.

Or. es

Pozměňovací návrh 125
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství a 
usnadňovat a podporovat investice do 
vytváření kvalitních pracovních míst. Za 
tímto účelem by měly snížit překážky, s 
nimiž se setkávají podniky při najímání 
pracovníků, podporovat odpovědné 
podnikání a skutečné samostatně výdělečné 
činnosti a zejména podporovat vytváření a 
růst mikropodniků a malých a středních 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 

Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství a 
usnadňovat a podporovat investice do 
vytváření kvalitních pracovních míst. Za 
tímto účelem by měly snížit překážky, s 
nimiž se setkávají podniky při najímání 
pracovníků, podporovat odpovědné 
podnikání, včetně podnikání žen a 
mladých lidí, a skutečné samostatně 
výdělečné činnosti a zejména podporovat 
vytváření a růst mikropodniků a malých a 
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přístupu k financování. Členské státy by 
měly aktivně podporovat rozvoj sociální 
ekonomiky, podněcovat sociální inovace a 
sociální podniky a povzbuzovat takové 
inovativní formy práce, které vytvářejí 
kvalitní pracovní příležitosti a sociální 
výhody na místní úrovni.

středních podniků, mimo jiné 
prostřednictvím přístupu k financování. 
Malé a střední podniky, které jsou pilířem 
evropské hospodářské struktury, musí být 
podporovány při přechodu na digitálně 
pokročilejší a zelenější ekonomiku. Při 
přípravě veřejných politik musí členské 
státy zohlednit sociálně-ekonomické 
dopady politik na malé a střední podniky. 
Členské státy by měly aktivně podporovat 
rozvoj sociální ekonomiky, podněcovat 
sociální inovace a sociální podniky a 
povzbuzovat takové inovativní formy 
práce, které vytvářejí kvalitní pracovní 
příležitosti, zejména ve strategických 
odvětvích se silným růstovým potenciálem, 
a sociální výhody na místní úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství a 
usnadňovat a podporovat investice do 
vytváření kvalitních pracovních míst. Za 
tímto účelem by měly snížit překážky, s 
nimiž se setkávají podniky při najímání 
pracovníků, podporovat odpovědné 
podnikání a skutečné samostatně výdělečné 
činnosti a zejména podporovat vytváření a 
růst mikropodniků a malých a středních 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
přístupu k financování. Členské státy by 
měly aktivně podporovat rozvoj sociální 
ekonomiky, podněcovat sociální inovace a 
sociální podniky a povzbuzovat takové 
inovativní formy práce, které vytvářejí 
kvalitní pracovní příležitosti a sociální 
výhody na místní úrovni.

Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství a 
usnadňovat a podporovat investice do 
vytváření kvalitních pracovních míst. Za 
tímto účelem by měly snížit překážky, s 
nimiž se setkávají podniky při najímání 
pracovníků, podporovat odpovědné 
podnikání a skutečné samostatně výdělečné 
činnosti a zejména podporovat vytváření a 
růst mikropodniků a malých a středních 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
přístupu k financování. Členské státy by 
měly aktivně podporovat rozvoj sociální 
ekonomiky, podněcovat sociální inovace a 
sociální podniky a povzbuzovat takové 
inovativní formy práce, které vytvářejí 
kvalitní pracovní příležitosti a sociální 
výhody na místní úrovni. V souvislosti s 
pandemií COVID-19 by členské státy měly 
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podporovat transformaci evropských 
podniků, tak aby zajišťovaly soběstačnost 
v oblasti ochranných prostředků a 
zdravotnických prostředků, čímž se zlepší 
odolnost Evropské unie při krizích v 
oblasti veřejného zdraví.

Or. sk

Pozměňovací návrh 127
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství a 
usnadňovat a podporovat investice do 
vytváření kvalitních pracovních míst. Za 
tímto účelem by měly snížit překážky, s 
nimiž se setkávají podniky při najímání 
pracovníků, podporovat odpovědné 
podnikání a skutečné samostatně výdělečné 
činnosti a zejména podporovat vytváření a 
růst mikropodniků a malých a středních 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
přístupu k financování. Členské státy by 
měly aktivně podporovat rozvoj sociální 
ekonomiky, podněcovat sociální inovace a 
sociální podniky a povzbuzovat takové 
inovativní formy práce, které vytvářejí 
kvalitní pracovní příležitosti a sociální 
výhody na místní úrovni.

Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství a 
usnadňovat a podporovat investice do 
vytváření kvalitních pracovních míst. Za 
tímto účelem by měly zaručit nejvyšší 
sociální, pracovní a environmentální 
standardy, podpořit trvalé zaměstnávání 
pracovníků ze strany podniků, podporovat 
odpovědné podnikání a skutečnou 
samostatně výdělečnou činnost a zejména 
podporovat vytváření a růst mikropodniků 
a malých a středních podniků, mimo jiné 
prostřednictvím přístupu k financování. 
Členské státy by měly aktivně podporovat 
rozvoj sociální ekonomiky, podněcovat 
sociální a digitální inovace a inovace v 
oblasti životního prostředí a sociální a 
zelené podniky a povzbuzovat takové 
inovativní formy práce pro rychlý, 
sociálně spravedlivý přechod ke 
klimatické neutralitě do roku 2050, které 
vytvářejí kvalitní pracovní příležitosti a 
sociální a environmentální výhody na 
místní úrovni.

Or. it
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Pozměňovací návrh 128
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství a 
usnadňovat a podporovat investice do 
vytváření kvalitních pracovních míst. Za 
tímto účelem by měly snížit překážky, s 
nimiž se setkávají podniky při najímání 
pracovníků, podporovat odpovědné 
podnikání a skutečné samostatně 
výdělečné činnosti a zejména podporovat 
vytváření a růst mikropodniků a malých a 
středních podniků, mimo jiné 
prostřednictvím přístupu k financování. 
Členské státy by měly aktivně podporovat 
rozvoj sociální ekonomiky, podněcovat 
sociální inovace a sociální podniky a 
povzbuzovat takové inovativní formy 
práce, které vytvářejí kvalitní pracovní 
příležitosti a sociální výhody na místní 
úrovni.

Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství a 
usnadňovat a podporovat investice do 
zachování stávající úrovně zaměstnanosti 
v době pandemie COVID-19, neboť 
nárůst nezaměstnanosti se zdá být jedním 
z nejnaléhavějších problémů v EU. 
Důležitou výzvou zůstává vytváření 
kvalitních pracovních míst. Za tímto 
účelem by měly snížit překážky, s nimiž se 
setkávají podniky při najímání pracovníků, 
podporovat podnikání a samostatně 
výdělečné činnosti a zejména podporovat 
vytváření a růst mikropodniků a malých a 
středních podniků, mimo jiné 
prostřednictvím přístupu k financování. 
Členské státy by měly aktivně podporovat 
rozvoj sociální ekonomiky, podněcovat 
sociální inovace a sociální podniky a 
povzbuzovat takové inovativní formy 
práce, které vytvářejí kvalitní pracovní 
příležitosti a sociální výhody na místní 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství a 

Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství a 
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usnadňovat a podporovat investice do 
vytváření kvalitních pracovních míst. Za 
tímto účelem by měly snížit překážky, s 
nimiž se setkávají podniky při najímání 
pracovníků, podporovat odpovědné 
podnikání a skutečné samostatně výdělečné 
činnosti a zejména podporovat vytváření a 
růst mikropodniků a malých a středních 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
přístupu k financování. Členské státy by 
měly aktivně podporovat rozvoj sociální 
ekonomiky, podněcovat sociální inovace a 
sociální podniky a povzbuzovat takové 
inovativní formy práce, které vytvářejí 
kvalitní pracovní příležitosti a sociální 
výhody na místní úrovni.

investovat do podpory opatření na 
zachování zaměstnanosti a ochrany všech 
typů pracovníků, zejména pracovníků v 
nejisté a nestandardní práci, 
přeshraničních pracovníků a osob 
samostatně výdělečně činných, do 
vytváření udržitelných kvalitních 
pracovních míst ve všech úrovních 
dovedností a hospodářských odvětvích. Za 
tímto účelem by měly podporovat plnou 
zaměstnanost, odpovědné podnikání a 
skutečné samostatně výdělečné činnosti a 
zejména podporovat vytváření a růst 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
přístupu k financování. Členské státy by 
měly aktivně podporovat rozvoj sociální 
ekonomiky, podněcovat sociální inovace a 
sociální podniky a povzbuzovat takové 
inovativní formy práce, které vytvářejí 
kvalitní pracovní příležitosti a sociální 
výhody na místní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství a 
usnadňovat a podporovat investice do 
vytváření kvalitních pracovních míst. Za 
tímto účelem by měly snížit překážky, s 
nimiž se setkávají podniky při najímání 
pracovníků, podporovat odpovědné 
podnikání a skutečné samostatně výdělečné 
činnosti a zejména podporovat vytváření a 
růst mikropodniků a malých a středních 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
přístupu k financování. Členské státy by 
měly aktivně podporovat rozvoj sociální 
ekonomiky, podněcovat sociální inovace a 

Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství a 
usnadňovat a podporovat investice do 
vytváření kvalitních pracovních míst. Za 
tímto účelem by měly snížit překážky, s 
nimiž se setkávají podniky při udržení 
nebo najímání pracovníků, podporovat 
odpovědné podnikání a skutečné 
samostatně výdělečné činnosti a zejména 
podporovat vytváření a růst mikropodniků 
a malých a středních podniků, mimo jiné 
prostřednictvím přístupu k financování. 
Členské státy by měly aktivně podporovat 
rozvoj sociální ekonomiky, podněcovat 
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sociální podniky a povzbuzovat takové 
inovativní formy práce, které vytvářejí 
kvalitní pracovní příležitosti a sociální 
výhody na místní úrovni.

sociální inovace a sociální podniky a 
posilovat jejich udržitelnost a povzbuzovat 
takové inovativní formy práce, které 
vytvářejí kvalitní pracovní příležitosti 
přinášející sociální výhody na místní 
úrovni.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na pandemii COVID-19 a její důsledky jak pro hospodářství, tak pro trh práce, je 
výzvou, kterou je třeba řešit, nejen najímání, ale i udržení stávajících pracovníků. Podle 
našeho názoru má zásadní význam nejen rozvoj sociální ekonomiky a podpora sociálních 
podniků, ale i podpora jejich udržitelnosti, aby se zajistila jejich dlouhodobá životaschopnost, 
účinnost a udržitelnost. Sociální výhody přináší nejen inovativní formy práce, ale i rozvoj 
sociální ekonomiky a podpora sociálních inovací.

Pozměňovací návrh 131
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly aktivně podporovat 
udržitelné sociálně tržní hospodářství a 
usnadňovat a podporovat investice do 
vytváření kvalitních pracovních míst. Za 
tímto účelem by měly snížit překážky, s 
nimiž se setkávají podniky při najímání 
pracovníků, podporovat odpovědné 
podnikání a skutečné samostatně výdělečné 
činnosti a zejména podporovat vytváření a 
růst mikropodniků a malých a středních 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
přístupu k financování. Členské státy by 
měly aktivně podporovat rozvoj sociální 
ekonomiky, podněcovat sociální inovace a 
sociální podniky a povzbuzovat takové 
inovativní formy práce, které vytvářejí 
kvalitní pracovní příležitosti a sociální 
výhody na místní úrovni.

V souvislosti s krizí COVID-19 by členské 
státy měly aktivně podporovat udržitelné 
sociálně tržní hospodářství a usnadňovat a 
podporovat investice do vytváření 
kvalitních pracovních míst. Za tímto 
účelem by měly snížit překážky, s nimiž se 
setkávají podniky při najímání pracovníků, 
podporovat odpovědné podnikání a 
skutečné samostatně výdělečné činnosti a 
zejména podporovat vytváření a růst 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, mimo jiné prostřednictvím 
přístupu k financování. Členské státy by 
měly aktivně podporovat rozvoj sociální 
ekonomiky, podněcovat sociální inovace a 
sociální podniky a povzbuzovat takové 
inovativní formy práce, které vytvářejí 
kvalitní pracovní příležitosti a sociální 
výhody na místní úrovni.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 132
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Krize COVID-19 má a bude mít řadu 
následků pro společnost a politiky 
zaměstnanosti. V reakci na tuto nebývalou 
krizi by členské státy měly chránit a 
rozvíjet evropský trh práce a usilovat o 
větší evropskou solidaritu tím, že budou 
chránit ty nejzranitelnější a nikoho 
nebudou opomíjet. Členské státy by měly 
usilovat o evropskou koordinaci s cílem 
chránit evropské pracovníky a podniky, 
zejména s využitím rozsáhlého evropského 
plánu obnovy umožňujícího státům přímo 
poskytnout pomoc nejvíce postiženým 
odvětvím.
Členské státy by měly i nadále posilovat 
zavádění systémů podpory pro podniky v 
obtížích a s nedostatkem likvidity, zejména 
pro malé a střední podniky, jakož i pro 
částečně nezaměstnané pracovníky, aby 
zajistily zaměstnání, mzdy, ale také 
pracovní podmínky. Je třeba podporovat 
všechny pracovníky, zejména ty, kteří jsou 
v nejisté situaci a kteří byli během této 
krize v první linii. Členské státy by měly 
podporovat zdravotnické orgány, aby 
zavedly opatření reagující na nelehký 
psychický stav mnoha pracovníků, 
snižovaly celkovou úzkost a negativní 
dopad sociální izolace.
Členské státy by měly pracovníkům 
zajišťovat co nejlepší podmínky, pokud 
jde o zdraví a bezpečnost při práci. 
Členské státy by měly usnadnit využívání 
práce na dálku a zároveň zaručit 
pracovníkům jejich pracovní podmínky.
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Členské státy by měly zajistit zapojení 
sociálních partnerů do vývoje a provádění 
těchto opatření. Přeshraničním 
pracovníkům těžce zasaženým uzavřením 
hranic musí být zaručena jejich práva a 
zaměstnání.
Členské státy by měly využívat všechny 
prostředky, které mají k dispozici, jako je 
Evropský sociální fond a Fond evropské 
pomoci nejchudším osobám, v takové šíři, 
aby reagovaly na krizi. Jedná se o 
zajištění bezpečnosti při práci, podpory 
nejvíce potřebným a o obnovení 
hospodářské činnosti. Členské státy by 
také měly posílit své udržitelné investice 
do mnoha odvětví, jako je zdravotnictví, 
vzdělávání a odvětví budoucnosti, jako 
jsou digitální technologie a zelená 
ekonomika.
Členské státy by se měly zavázat, že zajistí, 
aby plán obnovy přispíval k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje, byl v souladu s cíli 
stanovenými v Zelené dohodě a podílel se 
na provádění evropského pilíře sociálních 
práv.

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly aktivně podporovat 
plnou zaměstnanost založenou na 
kvalitních pracovních místech v 
udržitelném hospodářství, a to 
prostřednictvím plného využití podpory z 
ESF+ a případně dalších nástrojů Unie, 
jako jsou InvestEU a Fond pro 
spravedlivou transformaci. Tato opatření 
by měla zohledňovat souvislosti krize 
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COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Daňové zatížení by se mělo přesunout z 
práce na jiné zdroje daní, které více 
podporují zaměstnanost a inkluzivní růst 
a zároveň jsou v souladu s cíli v oblasti 
klimatu a životního prostředí, při 
zohlednění přerozdělovacího účinku 
daňového systému, a přitom ochraňovat 
příjmy pro přiměřenou sociální ochranu a 
výdaje na podporu růstu.

Mělo by se snížit daňové zatížení práce, 
přičemž by se mělo dosáhnout zrušení 
určitých daňových povinností a usnadnit 
tvorba nových pracovních míst.

Or. es

Pozměňovací návrh 135
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Daňové zatížení by se mělo přesunout 
z práce na jiné zdroje daní, které více 
podporují zaměstnanost a inkluzivní růst a 
zároveň jsou v souladu s cíli v oblasti 
klimatu a životního prostředí, při 
zohlednění přerozdělovacího účinku 
daňového systému, a přitom ochraňovat 
příjmy pro přiměřenou sociální ochranu 
a výdaje na podporu růstu.

Daňové zatížení by se mělo přesunout 
z práce na jiné zdroje daní, tak aby se 
zvýšila podpora zaměstnanosti a 
udržitelného inkluzivního růstu a zároveň 
se zajistilo plné sladění s cíli udržitelného 
rozvoje a cíli v oblasti klimatu a životního 
prostředí stanovenými v Zelené dohodě 
pro Evropu, při zohlednění 
přerozdělovacího účinku daňového 
systému, a přitom ochraňovat příjmy pro 
přiměřenou sociální ochranu a výdaje na 
podporu růstu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 136
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Daňové zatížení by se mělo přesunout z 
práce na jiné zdroje daní, které více 
podporují zaměstnanost a inkluzivní růst a 
zároveň jsou v souladu s cíli v oblasti 
klimatu a životního prostředí, při 
zohlednění přerozdělovacího účinku 
daňového systému, a přitom ochraňovat 
příjmy pro přiměřenou sociální ochranu a 
výdaje na podporu růstu.

Daňové zatížení by se mělo přesunout z 
práce na jiné zdroje daní, které více 
podporují zaměstnanost a inkluzivní růst a 
zároveň jsou systematicky uváděny do 
souladu s cíli udržitelného rozvoje, s cíli v 
oblasti klimatu a životního prostředí tak, 
jak jsou definovány v Zelené dohodě, při 
zohlednění přerozdělovacího účinku 
daňového systému, a přitom ochraňovat 
příjmy pro přiměřenou sociální ochranu 
pro všechny a výdaje na podporu růstu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 137
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Daňové zatížení by se mělo přesunout z 
práce na jiné zdroje daní, které více 
podporují zaměstnanost a inkluzivní růst 
a zároveň jsou v souladu s cíli v oblasti 
klimatu a životního prostředí, při 
zohlednění přerozdělovacího účinku 
daňového systému, a přitom ochraňovat 
příjmy pro přiměřenou sociální ochranu a 
výdaje na podporu růstu.

Členské státy by se měly zavázat, že sníží 
daňové zatížení práce tím, že jej převedou 
na jiné zdroje, které neohrožují 
zaměstnanost a udržitelný rozvoj a 
podporují začlenění, zcela v souladu s cíli 
v oblasti klimatu a životního prostředí, 
při zvýšení přerozdělovacího účinku 
daňového systému ve prospěch chudších 
a zranitelnějších skupin obyvatel, a přitom 
by měly ochraňovat příjmy pro přiměřenou 
sociální ochranu a výdaje na podporu růstu.
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Or. it

Pozměňovací návrh 138
Antonius Manders

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Daňové zatížení by se mělo přesunout 
z práce na jiné zdroje daní, které více 
podporují zaměstnanost a inkluzivní růst a 
zároveň jsou v souladu s cíli v oblasti 
klimatu a životního prostředí, při 
zohlednění přerozdělovacího účinku 
daňového systému, a přitom ochraňovat 
příjmy pro přiměřenou sociální ochranu 
a výdaje na podporu růstu.

Daňové zatížení by se mělo přesunout 
z práce na jiné zdroje daní, které více 
podporují zaměstnanost a inkluzivní růst a 
zároveň jsou v souladu s cíli v oblasti 
klimatu a životního prostředí, při 
zohlednění přerozdělovacího účinku 
daňového systému, a přitom ochraňovat 
příjmy pro přiměřenou sociální ochranu 
a výdaje na podporu růstu. V členských 
státech musí být zaručena valorizace 
důchodových příjmů.

Or. nl

Pozměňovací návrh 139
José Manuel Fernandes

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Daňové zatížení by se mělo přesunout 
z práce na jiné zdroje daní, které více 
podporují zaměstnanost a inkluzivní růst a 
zároveň jsou v souladu s cíli v oblasti 
klimatu a životního prostředí, při 
zohlednění přerozdělovacího účinku 
daňového systému, a přitom ochraňovat 
příjmy pro přiměřenou sociální ochranu 
a výdaje na podporu růstu.

Daňové zatížení by se mělo přesunout 
z práce na jiné zdroje daní, které více 
podporují mikropodniky a malé a střední 
podniky, zaměstnanost a inkluzivní růst a 
zároveň jsou v souladu s cíli v oblasti 
klimatu a životního prostředí, při 
zohlednění přerozdělovacího účinku 
daňového systému, a přitom ochraňovat 
příjmy pro přiměřenou sociální ochranu 
a výdaje na podporu růstu.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 140
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Daňové zatížení by se mělo přesunout 
z práce na jiné zdroje daní, které více 
podporují zaměstnanost a inkluzivní růst a 
zároveň jsou v souladu s cíli v oblasti 
klimatu a životního prostředí, při 
zohlednění přerozdělovacího účinku 
daňového systému, a přitom ochraňovat 
příjmy pro přiměřenou sociální ochranu 
a výdaje na podporu růstu.

Daňové zatížení by se mělo přesunout 
z práce na jiné zdroje daní, které více 
podporují zaměstnanost a inkluzivní růst, 
při zohlednění přerozdělovacího účinku 
daňového systému, a přitom ochraňovat 
příjmy pro přiměřenou sociální ochranu 
a výdaje na podporu růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Antonius Manders

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zavedly vnitrostátní 
mechanismy pro stanovení zákonných 
minimálních mezd, by měly zajistit účinné 
zapojení sociálních partnerů, a to 
transparentním a předvídatelným 
způsobem, který umožní přiměřenou 
schopnost mezd reagovat na vývoj 
produktivity a zajistí spravedlivé mzdy pro 
důstojnou životní úroveň, přičemž s 
ohledem na vzestupnou konvergenci by 
měla být věnována zvláštní pozornost 
skupinám s nižšími a středními příjmy. 
Tyto mechanismy by měly zohledňovat 
hospodářskou výkonnost napříč regiony a 
odvětvími. Členské státy by měly 
podporovat sociální dialog a kolektivní 
vyjednávání za účelem stanovení mezd. Při 

Členské státy, které zavedly vnitrostátní 
mechanismy pro stanovení zákonných 
minimálních mezd, by měly zajistit účinné 
zapojení sociálních partnerů, a to 
transparentním a předvídatelným 
způsobem, který umožní přiměřenou 
schopnost mezd reagovat na vývoj 
produktivity a zajistí spravedlivé mzdy pro 
důstojnou životní úroveň, přičemž s 
ohledem na vzestupnou konvergenci by 
měla být věnována zvláštní pozornost 
skupinám s nižšími a středními příjmy. 
Tyto mechanismy by měly zohledňovat 
hospodářskou výkonnost napříč regiony a 
odvětvími. Členské státy by měly 
podporovat sociální dialog a kolektivní 
vyjednávání za účelem stanovení mezd. Při 
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respektování vnitrostátních postupů by 
členské státy a sociální partneři měli 
zajistit, aby všichni pracovníci měli nárok 
na přiměřené a spravedlivé mzdy na 
základě kolektivních smluv nebo 
přiměřených zákonných minimálních 
mezd, a to s ohledem na jejich dopad na 
konkurenceschopnost, vytváření 
pracovních míst a chudobu pracujících.

respektování vnitrostátních postupů by 
členské státy a sociální partneři měli 
zajistit, aby všichni pracovníci měli nárok 
na přiměřené a spravedlivé mzdy na 
základě kolektivních smluv nebo 
přiměřených zákonných minimálních 
mezd, a to s ohledem na jejich dopad na 
konkurenceschopnost, vytváření 
pracovních míst a chudobu pracujících. 
Měly by být zrušeny diskriminační 
praktiky, jako jsou nižší minimální mzdy 
pro mladé lidi, a měly by být zaručeny 
rovné příležitosti na trhu práce pro starší 
osoby.

Or. nl


