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Pozměňovací návrh 142
Miriam Lexmann

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 
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.

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, 
jakož i jednotlivcům a rodinám, kteří 
ztratili příjem v důsledku povinností 
vyplývajících z péče o člena rodiny se 
zdravotním postižením. 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 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.

Or. sk

Pozměňovací návrh 143
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
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 3
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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 
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.

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 
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, které umožňují zajistit důstojný 
život a bojovat proti nejistotě a chudobě 
pracujících, a to s ohledem na jejich dopad 
na konkurenceschopnost, vytváření 
pracovních míst a chudobu pracujících.

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

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 

Členské státy, které zavedly vnitrostátní 
mechanismy pro stanovení zákonných 
minimálních mezd, by měly zajistit účinné 
zapojení sociálních partnerů, a to 
transparentním a předvídatelným 



AM\1204616CS.docx 5/92 PE650.691v01-00

CS

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 
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.

způsobem, který umožní přiměřenou 
schopnost přizpůsobovat mzdy s cílem 
zvýšit je nad hranici relativní chudoby 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 
respektování vnitrostátních postupů by 
členské státy a sociální partneři měli 
zajistit, aby všichni pracovníci měli nárok 
na přiměřené a spravedlivé mzdy, v 
každém případě na mzdy, které by je 
chránily před chudobou, na základě 
kolektivních smluv nebo přiměřených 
zákonných minimálních mezd, a to s 
ohledem na jejich dopad na 
konkurenceschopnost a vytváření 
pracovních míst, a podařilo se jim tak 
odstranit chudobu pracujících.

Or. it

Pozměňovací návrh 145
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

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 

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 spravedlivé mzdy 
pro důstojnou životní úroveň, přičemž s 
ohledem na vzestupnou konvergenci by 
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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 
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.

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 posílit 
sociální dialog a přijmout opatření k 
rozšíření rozsahu kolektivního 
vyjednávání. Při respektování 
vnitrostátních postupů a systémů vztahů 
mezi sociálními partnery by členské státy 
a sociální partneři měli odstranit mzdovou 
diskriminaci na základě věku či pohlaví 
nebo diskriminaci vůči konkrétním 
kategoriím pracovníků a zajistit, aby 
všichni pracovníci měli nárok na přiměřené 
a spravedlivé mzdy na základě 
kolektivních smluv nebo důstojných 
zákonných minimálních mezd, a to včetně 
osob v nejistých formách zaměstnání a 
státních zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

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 

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 
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vyjednávání za účelem stanovení mezd. Při 
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.

vyjednávání za účelem stanovení mezd. Při 
respektování vnitrostátních postupů a 
autonomie sociálních partnerů by členské 
státy a/nebo 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závažné sociálně-ekonomické problémy 
spojené s krizí COVID-19 ukázaly 
naléhavou potřebu posílit koordinaci 
politik zaměstnanosti na evropské úrovni. 
Budoucí strategická autonomie Unie se 
buduje od tohoto okamžiku a bude muset 
být založena na solidním a odolném trhu 
práce. Za tímto účelem musí být v 
krátkodobém výhledu přijata silná a 
koordinovaná opatření na evropské 
úrovni a zvláštní pozornost musí být 
věnována zmírnění dlouhodobých dopadů 
krize. Pro zmírnění sociálně-
ekonomických opatření souvisejících s 
krizí zaměstnanosti musí být na evropské 
úrovni a při zapojení sociálních partnerů 
vypracován plán obnovy zaměstnanosti.  
Vzhledem k rozsahu krize je nezbytné 
připravit ambiciózní plán obnovy 
zaměřený na zachování pracovních míst, 
podporu investic, podniků a pracovníků. 
Mobilita pracovníků, která je podmínkou 
řádného fungování trhu práce, byla 
během krize narušena. Musí být zaručen 
volný pohyb přeshraničních pracovníků, 
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aby bylo možné obnovit hospodářské 
činnosti. Opatření ke zrušení omezení 
musí být prováděna koordinovaně, protože 
mají přímé důsledky pro příhraniční 
regiony. Je nezbytné řádně informovat 
podniky o evropských podpůrných 
opatřeních, která mají k dispozici. 
Evropské fondy hrají zásadní úlohu při 
podpoře pracovníků, rekvalifikaci 
pracovníků a uchazečů o zaměstnání v 
oblastech činnosti, které čelí vážným 
sociálně-ekonomickým potížím spojeným s 
krizí. Důraz by měl být kladen také na 
získávání dovedností a odborné přípravy. 
Pro zachování pracovních míst a zajištění 
udržitelné hospodářské obnovy je 
nezbytné zabránit bankrotu podniků. EU 
by proto měla vyvinout a posílit 
mechanismy včasného varování s cílem 
identifikovat podniky v nouzi a pomoci 
jim vyhnout se platební neschopnosti. V 
zájmu podpory podniků v obtížích je 
nezbytné usnadnit jim přístup k 
financování. Za účelem podpory malých a 
středních podniků, které představují 99 % 
evropských podniků, je nezbytné 
poskytnout dostupné finanční nástroje, 
zejména prostřednictvím veřejného a 
soukromého sdílení rizika a financování 
pomocí vlastního kapitálu. Strategie pro 
malé a střední podniky bude muset zajistit 
tento snadný přístup k financování a také 
zahájit využívání vhodných nástrojů na 
podporu velmi malých projektů. Kromě 
toho je nezbytné vyhnout se jakékoli nové 
administrativní nebo finanční zátěži pro 
malé podniky, které se snaží uchránit své 
činnosti. Obnovení hospodářské činnosti 
musí být doprovázeno opatřeními, která 
zaručí bezpečnost a zdraví pracovníků. 
Členské státy budou muset učinit vše, aby 
podniky měly co nejrychleji a v 
dostatečném množství prostředky ochrany 
zdraví potřebné pro své činnosti. Pro 
posílení místní ekonomiky je žádoucí 
využít pružnost, kterou nabízí nový rámec 
EU pro zadávání veřejných zakázek, na 
podporu místních podniků a zvýšení 
místní spotřeby. Pro zmírnění dopadů 
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krize COVID-19 na trh práce je nutné 
zajistit flexibilitu při využívání evropských 
strukturálních a investičních fondů a plně 
využít možností, které tyto finanční 
prostředky nabízejí na podporu udržitelné 
obnovy hospodářských činností v 
regionech.
 Budoucí evropské programy, o nichž se v 
současné době jedná, musí zohlednit 
perspektivu po krizi. Pro hospodářské 
oživení je zásadní podpořit vznik velkých 
průmyslových projektů, které vytvářejí 
pracovní místa, pomocí masivních investic 
do rozvoje oblastí excelence v klíčových 
odvětvích, jako je umělá inteligence. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
„průmyslovým ekosystémům“ uvedeným v 
průmyslové strategii EU představené v 
březnu tohoto roku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souvislosti s krizí způsobenou pandemií 
COVID-19 by členské státy měly zavést 
veškerá nezbytná opatření ve prospěch 
zaměstnanosti s cílem chránit 
zaměstnance a osoby samostatně 
výdělečně činné před rizikem 
nezaměstnanosti a ztráty příjmů. Mělo být 
zajištěno, aby do definování a provádění 
těchto opatření byli plně zapojeni sociální 
partneři. Tato opatření by měla mimo jiné 
zahrnovat rozšíření režimů plně placené 
krácené pracovní doby, vyšší 
subvencování mzdových nákladů a vyšší 
podporu příjmu, ekonomickou pomoc 
rodinám určenou na péči o děti a o 
seniory, prodloužení placené pracovní 
neschopnosti a volna na poskytování péče, 
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daňové úlevy a pozastavení propouštění 
během krizového období. Členské státy by 
měly posílit finanční podporu a daňové 
úlevy pro společnosti, které se ocitly v 
krizi v důsledku nouzové situace spojené s 
pandemií COVID-19, aby zajistily udržení 
úrovně zaměstnanosti a zdraví a 
bezpečnost na pracovištích. Členské státy 
by měly přijmout konkrétní plány pro tzv. 
inteligentní práci (smart working) a práci 
na dálku s cílem maximalizovat jejich 
využití a definovat ochranu a podmínky 
zaměstnání prostřednictvím kolektivních 
smluv.

Or. it

Pozměňovací návrh 149
José Gusmão

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit, aby finanční 
pomoc v rámci evropského nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(nástroj SURE) byla poskytována pouze 
podnikům, které dodržují platnou 
kolektivní smlouvu. Členské státy by měly 
zajistit, aby se přijímající podniky zdržely 
nákupu akcií nebo vyplácení dividend 
akcionářům a podílů na zisku vedoucím 
pracovníkům. Členské státy by měly 
zajistit, aby podnikům registrovaným v 
zemích, které jsou uvedeny na seznamu 
Unie nespolupracujících daňových 
jurisdikcí, nebyla poskytována žádná 
finanční pomoc.

Or. en



AM\1204616CS.docx 11/92 PE650.691v01-00

CS

Pozměňovací návrh 150
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, rovněž s ohledem na 
umožnění environmentální transformace. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
výzvám pro učitelské povolání. Systémy 
vzdělávání a odborné přípravy by měly 
vybavit všechny účastníky vzdělávání 
klíčovými kompetencemi, včetně 
základních a digitálních dovedností, jakož i 
průřezových kompetencí s cílem vytvořit 
předpoklady pro adaptabilitu v pozdějším 
věku. Členské státy by se měly snažit 
zajistit převod nároků na odbornou 
přípravu během změn v profesní dráze, v 
příslušných případech i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 

V souvislosti se současnou nejistotou a 
vzhledem k významu, který získává práce 
na dálku, je třeba podpořit získávání 
nezbytných digitálních dovedností. Je 
třeba provést nezbytné investice, které 
umožní přístup k internetu a 
širokopásmovému připojení ve všech 
evropských regionech, zejména ve 
venkovských oblastech. Stejně tak je třeba 
podpořit přizpůsobování podniků novým 
požadavkům v oblasti ochrany a 
bezpečnosti a dále jejich restrukturalizaci. 
Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou transformací a 
demografickými výzvami prosazovat 
udržitelnost, produktivitu, zaměstnatelnost 
a lidský kapitál, přičemž by měly zvláštní 
pozornost věnovat regionům, na něž 
odkazuje článek 174 SFEU, a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce. Zvláštní pozornost by měla 
být věnována výzvám pro učitelské 
povolání. Systémy vzdělávání a odborné 
přípravy by měly vybavit všechny 
účastníky vzdělávání klíčovými 
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vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

kompetencemi, včetně základních a 
digitálních dovedností, jakož i průřezových 
kompetencí s cílem vytvořit předpoklady 
pro adaptabilitu v pozdějším věku. Členské 
státy by se měly snažit zajistit převod 
nároků na odbornou přípravu během změn 
v profesní dráze, v příslušných případech i 
prostřednictvím individuálních 
vzdělávacích účtů. Měly by každému 
umožnit předvídat potřeby trhu práce a 
lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

Or. es

Pozměňovací návrh 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy, a v 
případě potřeby i formou mimoškolní 
výuky či nástavby. Členské státy by měly 
společně se sociálními partnery, 
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zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, rovněž s ohledem na 
umožnění environmentální transformace. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
výzvám pro učitelské povolání. Systémy 
vzdělávání a odborné přípravy by měly 
vybavit všechny účastníky vzdělávání 
klíčovými kompetencemi, včetně 
základních a digitálních dovedností, jakož i 
průřezových kompetencí s cílem vytvořit 
předpoklady pro adaptabilitu v pozdějším 
věku. Členské státy by se měly snažit 
zajistit převod nároků na odbornou 
přípravu během změn v profesní dráze, v 
příslušných případech i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

poskytovateli vzdělávání a odborné 
přípravy, podniky a dalšími příslušnými 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků a určit rozvojové 
potřeby v systémech vzdělávání a odborné 
přípravy a zlepšovat kvalitu těchto systémů 
a jejich relevantnost pro trh práce, rovněž s 
ohledem na umožnění environmentální 
transformace. Zvláštní pozornost by měla 
být věnována výzvám pro učitelské 
povolání. Systémy vzdělávání a odborné 
přípravy by měly vybavit všechny 
účastníky vzdělávání klíčovými 
kompetencemi, zejména základních a 
digitálních dovedností, jakož i průřezových 
kompetencí s cílem vytvořit předpoklady 
pro adaptabilitu v pozdějším věku, a měly 
by učitele připravit na to, aby byli schopni 
tyto kompetence zprostředkovat svým 
studentům. Členské státy by se měly snažit 
zajistit převod nároků na odbornou 
přípravu během změn v profesní dráze, v 
příslušných případech i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím systémů předvídání potřeb 
v oblasti dovedností a prostřednictvím 
průběžné rekvalifikace a prohlubování 
dovedností, s cílem podpořit vyváženou a 
spravedlivou transformaci pro všechny, 
posílit sociální výsledky, řešit nedostatek 
pracovních sil a zlepšit celkovou odolnost 
hospodářství vůči otřesům.

Or. en

Justification

Out of school or after school possibilites applying extracurricular tools and complex 
development to foster educational convergence of disadvantaged students have a significant 
role in providing inclusive education and support to those most in need. According to the 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Social Fund Plus (ESF+) the key competences are: literacy; multilingual; mathematics, 
science, technology and engineering; digital; personal, social and learning to learn; 
citizenship; entrepreneurship; cultural awareness and expression; thus basic, digital and 
entrepreneurial/transversial skills – higlighted in the paragraph – are included in key 
competences. When talking about enabling with key competences, a holistic approach is 
needed – covering also teachers/researchers/staff. We cannot talk about inclusive education 
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and traning system if teachers/researchers/staff are left out. Besides reskilling and upskilling, 
also systems for skills anticipation are needed for enabling individuals to choose and take 
part in trainings fitting best the labour market needs, as also highlighted in proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus 
(ESF+).

Pozměňovací návrh 152
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 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, rovněž s ohledem na 
umožnění environmentální transformace. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
výzvám pro učitelské povolání. Systémy 
vzdělávání a odborné přípravy by měly 
vybavit všechny účastníky vzdělávání 
klíčovými kompetencemi, včetně 
základních a digitálních dovedností, jakož i 

Členské státy by měly v souvislosti s krizí 
COVID-19, technologickou a 
environmentální transformací a 
demografickými změnami zajistit řádné a 
okamžité adaptační strategie a 
odpovídající podporu těm, kteří jsou 
nejvíce postiženi, prosazovat udržitelnost, 
produktivitu, zaměstnatelnost a lidský 
kapitál a zároveň podporovat obyvatele v 
tom, aby po celou dobu života získávali 
příslušné znalosti, dovednosti a 
kompetence, což umožní reagovat na 
současnou krizi a budoucí potřeby trhu 
práce. Členské státy by zejména měly 
provádět strategie na podporu a posílení 
účasti žen na trhu práce a na zajištění 
důstojných pracovních podmínek pro 
osoby pracující na dálku. Členské státy by 
rovněž měly přizpůsobit své systémy 
vzdělávání a odborné přípravy a investovat 
do nich tak, aby tyto systémy poskytovaly 
vysoce kvalitní a inkluzivní vzdělávání, 
včetně odborného vzdělávání a přípravy. 
Členské státy by měly společně se 
sociálními partnery, poskytovateli 
vzdělávání a odborné přípravy, podniky a 
dalšími zúčastněnými stranami pracovat na 
řešení strukturálních nedostatků v 
systémech vzdělávání a odborné přípravy a 
zlepšovat kvalitu těchto systémů a jejich 
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průřezových kompetencí s cílem vytvořit 
předpoklady pro adaptabilitu v pozdějším 
věku. Členské státy by se měly snažit 
zajistit převod nároků na odbornou 
přípravu během změn v profesní dráze, v 
příslušných případech i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

relevantnost pro trh práce, rovněž s 
ohledem na umožnění environmentální 
transformace. Zvláštní pozornost by měla 
být věnována výzvám pro učitelské 
povolání. Systémy vzdělávání a odborné 
přípravy by měly vybavit všechny 
účastníky vzdělávání klíčovými 
kompetencemi, včetně základních a 
digitálních dovedností, jakož i průřezových 
kompetencí s cílem vytvořit předpoklady 
pro adaptabilitu v pozdějším věku. Členské 
státy by se měly snažit zajistit převod 
nároků na odbornou přípravu během změn 
v profesní dráze, v příslušných případech i 
prostřednictvím individuálních 
vzdělávacích účtů. Měly by každému 
umožnit předvídat potřeby trhu práce a 
lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
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odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, rovněž s ohledem na 
umožnění environmentální transformace. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
výzvám pro učitelské povolání. Systémy 
vzdělávání a odborné přípravy by měly 
vybavit všechny účastníky vzdělávání 
klíčovými kompetencemi, včetně 
základních a digitálních dovedností, jakož i 
průřezových kompetencí s cílem vytvořit 
předpoklady pro adaptabilitu v pozdějším 
věku. Členské státy by se měly snažit 
zajistit převod nároků na odbornou 
přípravu během změn v profesní dráze, v 
příslušných případech i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, rovněž s ohledem na 
umožnění environmentální transformace. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
výzvám pro učitelské povolání. Systémy 
vzdělávání a odborné přípravy by měly 
vybavit všechny účastníky vzdělávání 
klíčovými kompetencemi, včetně 
základních a digitálních dovedností, jakož i 
průřezových kompetencí s cílem vytvořit 
předpoklady pro adaptabilitu v pozdějším 
věku. Členské státy by se měly snažit 
zajistit převod nároků na odbornou 
přípravu během změn v profesní dráze, v 
příslušných případech i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům. Členské státy by rovněž měly 
zajistit, aby zaměstnavatelé dostáli své 
odpovědnosti a poskytli zaměstnancům 
odpovídající čas a zdroje k účasti na 
rozvoji odborné způsobilosti a profesním 
rozvoji.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, rovněž s ohledem na 
umožnění environmentální transformace. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
výzvám pro učitelské povolání. Systémy 
vzdělávání a odborné přípravy by měly 
vybavit všechny účastníky vzdělávání 
klíčovými kompetencemi, včetně 
základních a digitálních dovedností, jakož i 
průřezových kompetencí s cílem vytvořit 
předpoklady pro adaptabilitu v pozdějším 
věku. Členské státy by se měly snažit 
zajistit převod nároků na odbornou 
přípravu během změn v profesní dráze, v 
příslušných případech i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou transformací a přechodem 
na oběhové a klimaticky neutrální 
hospodářství a rovněž v souvislosti s 
demografickými změnami prosazovat 
plnou ochranu hospodářských a 
sociálních práv všech pracovníků, 
environmentální udržitelnost, 
produktivitu, stabilní zaměstnanost a 
zhodnocení lidského kapitálu a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro potřeby pracovního trhu spojené s 
bezproblémovým a sociálně spravedlivým 
přechodem na oběhové a klimaticky 
neutrální hospodářství. Zvláštní pozornost 
by měla být věnována výzvám pro 
učitelské povolání. Systémy vzdělávání a 
odborné přípravy by měly vybavit všechny 
účastníky vzdělávání klíčovými 
kompetencemi, včetně základních a 
digitálních dovedností, jakož i průřezových 
kompetencí s cílem vytvořit předpoklady 
pro adaptabilitu v pozdějším věku. Členské 
státy by se měly snažit zajistit převod 
nároků na odbornou přípravu během změn 
v profesní dráze, v příslušných případech i 
prostřednictvím individuálních 
vzdělávacích účtů. Měly by každému 
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celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

umožnit předvídat potřeby trhu práce a 
lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

Or. it

Pozměňovací návrh 155
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, rovněž s ohledem na 
umožnění environmentální transformace. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
výzvám pro učitelské povolání. Systémy 
vzdělávání a odborné přípravy by měly 

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, rovněž s ohledem na 
umožnění environmentální transformace, 
jakož i technologické a digitální změny 
směřující k řešením založeným na umělé 
inteligenci. Zvláštní pozornost by proto 
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vybavit všechny účastníky vzdělávání 
klíčovými kompetencemi, včetně 
základních a digitálních dovedností, jakož i 
průřezových kompetencí s cílem vytvořit 
předpoklady pro adaptabilitu v pozdějším 
věku. Členské státy by se měly snažit 
zajistit převod nároků na odbornou 
přípravu během změn v profesní dráze, v 
příslušných případech i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

měla být věnována výzvám pro učitelské 
povolání. Systémy vzdělávání a odborné 
přípravy by měly vybavit všechny 
účastníky vzdělávání klíčovými 
kompetencemi, včetně základních a 
digitálních dovedností, jakož i průřezových 
kompetencí s cílem vytvořit předpoklady 
pro adaptabilitu v pozdějším věku. Členské 
státy by se měly snažit zajistit převod 
nároků na odbornou přípravu během změn 
v profesní dráze, v příslušných případech i 
prostřednictvím individuálních 
vzdělávacích účtů. Měly by každému 
umožnit předvídat potřeby trhu práce a 
lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
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kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, rovněž s ohledem na 
umožnění environmentální transformace. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
výzvám pro učitelské povolání. Systémy 
vzdělávání a odborné přípravy by měly 
vybavit všechny účastníky vzdělávání 
klíčovými kompetencemi, včetně 
základních a digitálních dovedností, jakož i 
průřezových kompetencí s cílem vytvořit 
předpoklady pro adaptabilitu v pozdějším 
věku. Členské státy by se měly snažit 
zajistit převod nároků na odbornou 
přípravu během změn v profesní dráze, v 
příslušných případech i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, zejména odvětví, která čelí 
chronickému nedostatku dovedností, 
rovněž s ohledem na umožnění 
environmentální transformace. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována výzvám 
pro učitelské povolání. Systémy vzdělávání 
a odborné přípravy by měly vybavit 
všechny účastníky vzdělávání klíčovými 
kompetencemi, včetně základních a 
digitálních dovedností, jakož i průřezových 
kompetencí s cílem vytvořit předpoklady 
pro adaptabilitu v pozdějším věku. Členské 
státy by se měly snažit zajistit převod 
nároků na odbornou přípravu během změn 
v profesní dráze, v příslušných případech i 
prostřednictvím individuálních 
vzdělávacích účtů. Měly by každému 
umožnit předvídat potřeby trhu práce a 
lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v souvislosti s Členské státy by měly s přihlédnutím k 
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technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, rovněž s ohledem na 
umožnění environmentální transformace. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
výzvám pro učitelské povolání. Systémy 
vzdělávání a odborné přípravy by měly 
vybavit všechny účastníky vzdělávání 
klíčovými kompetencemi, včetně 
základních a digitálních dovedností, jakož i 
průřezových kompetencí s cílem vytvořit 
předpoklady pro adaptabilitu v pozdějším 
věku. Členské státy by se měly snažit 
zajistit převod nároků na odbornou 
přípravu během změn v profesní dráze, v 
příslušných případech i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

dopadu pandemie COVID-19 v souvislosti 
s technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, rovněž s ohledem na 
umožnění environmentální transformace. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
výzvám pro učitelské povolání. Systémy 
vzdělávání a odborné přípravy by měly 
vybavit všechny účastníky vzdělávání 
klíčovými kompetencemi, včetně 
základních a digitálních dovedností, jakož i 
průřezových kompetencí s cílem vytvořit 
předpoklady pro adaptabilitu v pozdějším 
věku. Členské státy by se měly snažit 
zajistit převod nároků na odbornou 
přípravu během změn v profesní dráze, v 
příslušných případech i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 158
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, rovněž s ohledem na 
umožnění environmentální transformace. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
výzvám pro učitelské povolání. Systémy 
vzdělávání a odborné přípravy by měly 
vybavit všechny účastníky vzdělávání 
klíčovými kompetencemi, včetně 
základních a digitálních dovedností, jakož i 
průřezových kompetencí s cílem vytvořit 
předpoklady pro adaptabilitu v pozdějším 
věku. Členské státy by se měly snažit 
zajistit převod nároků na odbornou 
přípravu během změn v profesní dráze, v 
příslušných případech i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací, demografickými změnami a 
socioekonomickou krizí spojenou s 
pandemií COVID-19 prosazovat 
udržitelnost, produktivitu, zaměstnatelnost 
a lidský kapitál a zároveň podporovat 
obyvatele v tom, aby po celou dobu života 
získávali příslušné znalosti, dovednosti a 
kompetence, což umožní reagovat na 
současné a budoucí potřeby trhu práce. 
Členské státy by rovněž měly přizpůsobit 
své systémy vzdělávání a odborné přípravy 
a investovat do nich tak, aby tyto systémy 
poskytovaly vysoce kvalitní a inkluzivní 
vzdělávání, včetně odborného vzdělávání a 
přípravy. Členské státy by měly společně 
se sociálními partnery, poskytovateli 
vzdělávání a odborné přípravy, podniky a 
dalšími zúčastněnými stranami pracovat na 
řešení strukturálních nedostatků v 
systémech vzdělávání a odborné přípravy a 
zlepšovat kvalitu těchto systémů a jejich 
relevantnost pro trh práce, rovněž s 
ohledem na umožnění environmentální 
transformace. Zvláštní pozornost by měla 
být věnována výzvám pro učitelské 
povolání. Systémy vzdělávání a odborné 
přípravy by měly vybavit všechny 
účastníky vzdělávání klíčovými 
kompetencemi, včetně základních a 
digitálních dovedností, jakož i průřezových 
kompetencí s cílem vytvořit předpoklady 
pro adaptabilitu v pozdějším věku. Členské 
státy by se měly snažit zajistit převod 
nároků na odbornou přípravu během změn 
v profesní dráze, v příslušných případech i 
prostřednictvím individuálních 
vzdělávacích účtů. Měly by každému 
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prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

umožnit předvídat potřeby trhu práce a 
lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 159
Guido Reil

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, rovněž s ohledem na 
umožnění environmentální transformace. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
výzvám pro učitelské povolání. Systémy 
vzdělávání a odborné přípravy by měly 

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 
státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce. Zvláštní pozornost by měla 
být věnována výzvám pro učitelské 
povolání. Systémy vzdělávání a odborné 
přípravy by měly vybavit všechny 
účastníky vzdělávání klíčovými 
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vybavit všechny účastníky vzdělávání 
klíčovými kompetencemi, včetně 
základních a digitálních dovedností, jakož i 
průřezových kompetencí s cílem vytvořit 
předpoklady pro adaptabilitu v pozdějším 
věku. Členské státy by se měly snažit 
zajistit převod nároků na odbornou 
přípravu během změn v profesní dráze, v 
příslušných případech i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

kompetencemi, včetně základních a 
digitálních dovedností, jakož i průřezových 
kompetencí s cílem vytvořit předpoklady 
pro adaptabilitu v pozdějším věku. Členské 
státy by se měly snažit zajistit převod 
nároků na odbornou přípravu během změn 
v profesní dráze, v příslušných případech i 
prostřednictvím individuálních 
vzdělávacích účtů. Měly by každému 
umožnit předvídat potřeby trhu práce a 
lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

Or. de

Pozměňovací návrh 160
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
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy. Členské 

Členské státy by měly v souvislosti s 
technologickou a environmentální 
transformací a demografickými změnami 
prosazovat udržitelnost, produktivitu, 
zaměstnatelnost a lidský kapitál a zároveň 
podporovat obyvatele v tom, aby po celou 
dobu života získávali příslušné znalosti, 
dovednosti a kompetence, což umožní 
reagovat na současné a budoucí potřeby 
trhu práce. Členské státy by rovněž měly 
přizpůsobit své systémy vzdělávání a 
odborné přípravy a investovat do nich tak, 
aby tyto systémy poskytovaly vysoce 
kvalitní a inkluzivní vzdělávání dostupné 
pro všechny, včetně odborného vzdělávání 
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státy by měly společně se sociálními 
partnery, poskytovateli vzdělávání a 
odborné přípravy, podniky a dalšími 
zúčastněnými stranami pracovat na řešení 
strukturálních nedostatků v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy a zlepšovat 
kvalitu těchto systémů a jejich relevantnost 
pro trh práce, rovněž s ohledem na 
umožnění environmentální transformace. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
výzvám pro učitelské povolání. Systémy 
vzdělávání a odborné přípravy by měly 
vybavit všechny účastníky vzdělávání 
klíčovými kompetencemi, včetně 
základních a digitálních dovedností, jakož i 
průřezových kompetencí s cílem vytvořit 
předpoklady pro adaptabilitu v pozdějším 
věku. Členské státy by se měly snažit 
zajistit převod nároků na odbornou 
přípravu během změn v profesní dráze, v 
příslušných případech i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

a přípravy. Členské státy by měly společně 
se sociálními partnery, poskytovateli 
vzdělávání a odborné přípravy, podniky a 
dalšími zúčastněnými stranami pracovat na 
řešení strukturálních nedostatků v 
systémech vzdělávání a odborné přípravy a 
zlepšovat kvalitu těchto systémů a jejich 
relevantnost pro trh práce, rovněž s 
ohledem na umožnění environmentální a 
digitální transformace. Zvláštní pozornost 
by měla být věnována výzvám pro 
učitelské povolání. Systémy vzdělávání a 
odborné přípravy by měly vybavit všechny 
účastníky vzdělávání klíčovými 
kompetencemi, včetně základních a 
digitálních dovedností, jakož i průřezových 
kompetencí s cílem vytvořit předpoklady 
pro adaptabilitu v pozdějším věku. Členské 
státy by se měly snažit zajistit převod 
nároků na odbornou přípravu během změn 
v profesní dráze, i prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. Měly by 
každému umožnit předvídat potřeby trhu 
práce a lépe se jim přizpůsobit, zejména 
prostřednictvím průběžné rekvalifikace a 
prohlubování dovedností, s cílem podpořit 
vyváženou a spravedlivou transformaci pro 
všechny, posílit sociální výsledky, řešit 
nedostatek pracovních sil a zlepšit 
celkovou odolnost hospodářství vůči 
otřesům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 161
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pandemie způsobená koronavirem 
poukázala na to, že jsou nezbytné odolné 
systémy zdravotní péče tvořené odborníky 
s kvalitním vzděláním, kteří mají k 
dispozici ochranné prostředky nutné k 
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tomu, aby mohli vykonávat svou práci 
způsobem, jenž je bezpečný pro ně a pro 
jejich pacienty. Stejně tak je třeba uznat 
přínos práce odborníků a asistentů v 
oblasti péče a její společenskou hodnotu a 
zajistit specifickou odbornou přípravu pro 
jejich zaměstnání, např. v oblasti geriatrie 
a péče o osoby ve stavu odkázanosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 162
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“) jak na 
úrovni středního odborného vzdělávání a 
přípravy, tak na úrovni terciárního 
vzdělávání. Kromě toho by členské státy 
měly zvýšit relevanci terciárního 
vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, zlepšit monitorování a předvídání 

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že odstraní 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
univerzálního přístupu ke kvalitnímu 
předškolnímu vzdělávání. Měly by celkově 
zvyšovat úrovně vzdělání, snížit počet 
mladých lidí předčasně odcházejících ze 
vzdělávání, zlepšit přístup k terciárnímu 
vzdělávání, jakož i míru jeho dokončení a 
zvýšit účast dospělých v dalším 
vzdělávání, zejména účastníků vzdělávání 
ze znevýhodněných prostředí, kteří mají 
nejnižší kvalifikaci. S přihlédnutím k 
novým požadavkům digitálních, zelených a 
stárnoucích společností by členské státy 
měly ve svých systémech odborného 
vzdělávání a přípravy posílit učení se prací 
(mimo jiné prostřednictvím kvalitní a 
účinné učňovské přípravy) a zvýšit počet 
absolventů v oblasti přírodních věd, 
technologií, inženýrství a matematiky 
(„STEM“) jak na úrovni středního 
odborného vzdělávání a přípravy, tak na 
úrovni terciárního vzdělávání. Kromě toho 
by členské státy měly zvýšit relevanci 
terciárního vzdělávání a výzkumu pro 
potřeby trhu práce, také v souvislosti s 
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dovedností, zajistit větší zviditelnění a 
srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a rozšířit 
příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

rychlým a sociálně spravedlivým 
přechodem na oběhové a klimaticky 
neutrální hospodářství, zlepšit 
monitorování a předvídání dovedností, 
zajistit větší zviditelnění a srovnatelnost 
dovedností, včetně dovedností získaných v 
zahraničí, a rozšířit příležitosti pro 
uznávání a validaci dovedností a 
kompetencí získaných mimo rámec 
formálního vzdělávání a odborné přípravy. 
Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat přístup dospělých 
osob s nízkou úrovní dovedností ke 
stabilním a kvalitním pracovním místům 
tím, že zlepší přístup ke kvalitním 
vzdělávacím příležitostem a jejich 
využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností. S ohledem na krizi 
způsobenou pandemií onemocnění 
COVID-19 by členské státy měly přijmout 
nezbytná opatření ke zlepšení výuky a 
distančního vzdělávání tím, že je 
zpřístupní všem, a plně přitom zohlednit 
potřeby osob se zdravotním postižením.

Or. it

Pozměňovací návrh 163
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
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vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“) jak na 
úrovni středního odborného vzdělávání a 
přípravy, tak na úrovni terciárního 
vzdělávání. Kromě toho by členské státy 
měly zvýšit relevanci terciárního 
vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, zlepšit monitorování a předvídání 
dovedností, zajistit větší zviditelnění a 
srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a rozšířit 
příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“) jak na 
úrovni středního odborného vzdělávání a 
přípravy, tak na úrovni terciárního 
vzdělávání. Kromě toho by členské státy 
měly zvýšit relevanci terciárního 
vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, zlepšit monitorování a předvídání 
dovedností, zajistit větší zviditelnění a 
srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a rozšířit 
příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

Členské státy musí podporovat mladé lidi, 
aby se účastnili evropského programu 
ERASMUS+, a to i mladé podnikatele, 
aby se mohli setkat s dalšími zkušenějšími 
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podnikateli, a podpořit tak výměnu 
postupů a zkušeností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“) jak na 
úrovni středního odborného vzdělávání a 
přípravy, tak na úrovni terciárního 
vzdělávání. Kromě toho by členské státy 
měly zvýšit relevanci terciárního 
vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, zlepšit monitorování a předvídání 
dovedností, zajistit větší zviditelnění a 
srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a rozšířit 
příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu inkluzivnímu 
předškolnímu vzdělávání. Měly by celkově 
zvyšovat úrovně vzdělání, snížit počet 
mladých lidí předčasně odcházejících ze 
vzdělávání, zlepšit přístup k terciárnímu 
vzdělávání, jakož i míru jeho dokončení a 
zvýšit účast dospělých v dalším 
vzdělávání, zejména účastníků vzdělávání 
ze znevýhodněných prostředí, kteří mají 
nejnižší kvalifikaci. S přihlédnutím k 
novým požadavkům digitálních, zelených a 
stárnoucích společností by členské státy 
měly ve svých systémech odborného 
vzdělávání a přípravy posílit učení se prací 
(mimo jiné prostřednictvím kvalitní a 
účinné učňovské přípravy) a zvýšit počet 
absolventů v oblasti přírodních věd, 
technologií, inženýrství a matematiky 
(„STEM“) podporou zájmu žen a dívek o 
tyto oblasti jak na úrovni středního 
odborného vzdělávání a přípravy, tak na 
úrovni terciárního vzdělávání. Kromě toho 
by členské státy měly zvýšit relevanci 
terciárního vzdělávání a výzkumu pro 
potřeby trhu práce, zlepšit monitorování a 
předvídání dovedností, zajistit větší 
zviditelnění a srovnatelnost dovedností, 
včetně dovedností získaných v zahraničí, a 
rozšířit příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
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přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy, například dobrovolnickou 
činností v neziskovém sektoru. Měly by 
zlepšit a zvýšit nabídku a využívání 
pružného dalšího odborného vzdělávání 
a přípravy. Členské státy by rovněž měly 
podporovat dospělé osoby s nízkou úrovní 
dovedností, aby zachovaly nebo rozvíjely 
jejich dlouhodobou zaměstnatelnost tím, že 
zlepší přístup ke kvalitním vzdělávacím 
příležitostem a jejich využívání, a to 
zavedením cest prohlubování dovedností, 
včetně posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a úřední uznávání získaných 
dovedností, včetně dovedností získaných 
během neformálního vzdělávání nebo 
péče o dítě či člena rodiny se zdravotním 
postižením.

Or. sk

Pozměňovací návrh 165
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

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 



AM\1204616CS.docx 31/92 PE650.691v01-00

CS

přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“) jak na 
úrovni středního odborného vzdělávání a 
přípravy, tak na úrovni terciárního 
vzdělávání. Kromě toho by členské státy 
měly zvýšit relevanci terciárního 
vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, zlepšit monitorování a předvídání 
dovedností, zajistit větší zviditelnění a 
srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a rozšířit 
příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“) jak na 
úrovni středního odborného vzdělávání a 
přípravy, tak na úrovni terciárního 
vzdělávání. Kromě toho by členské státy 
měly zvýšit relevanci terciárního 
vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, zlepšit monitorování a předvídání 
dovedností, zajistit větší zviditelnění a 
srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a zajistit 
uznávání, validaci a akreditaci znalostí, 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly investovat do pracovních míst 
a systémů sociální ochrany pro osoby, 
které nejsou schopny změnit kvalifikaci, 
podporovat dospělé osoby s nízkou úrovní 
dovedností, aby zachovaly nebo rozvíjely 
jejich dlouhodobou zaměstnatelnost tím, že 
zlepší přístup ke kvalitním vzdělávacím 
příležitostem a jejich využívání, a to 
zavedením cest prohlubování dovedností, 
včetně posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností. Mělo by být zajištěno právo na 
placené studijní volno.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“) jak na 
úrovni středního odborného vzdělávání a 
přípravy, tak na úrovni terciárního 
vzdělávání. Kromě toho by členské státy 
měly zvýšit relevanci terciárního 
vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, zlepšit monitorování a předvídání 
dovedností, zajistit větší zviditelnění a 
srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a rozšířit 
příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“) jak na 
úrovni středního odborného vzdělávání a 
přípravy, tak na úrovni terciárního 
vzdělávání. Kromě toho by členské státy 
měly zvýšit relevanci terciárního 
vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, zlepšit monitorování a předvídání 
dovedností, zajistit větší zviditelnění a 
srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a rozšířit 
příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy musí 
podporovat výuku několika úředních 
jazyků EU. Členské státy by rovněž měly 
podporovat dospělé osoby s nízkou úrovní 
dovedností, aby zachovaly nebo rozvíjely 
jejich dlouhodobou zaměstnatelnost tím, že 
zlepší přístup ke kvalitním vzdělávacím 
příležitostem a jejich využívání, a to 
zavedením cest prohlubování dovedností, 
včetně posuzování dovedností, nabídky 
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odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“) jak na 
úrovni středního odborného vzdělávání a 
přípravy, tak na úrovni terciárního 
vzdělávání. Kromě toho by členské státy 
měly zvýšit relevanci terciárního 
vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, zlepšit monitorování a předvídání 
dovedností, zajistit větší zviditelnění a 
srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a rozšířit 
příležitosti pro uznávání a validaci 

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí a těch, kteří mají nejnižší 
kvalifikaci. S přihlédnutím k novým 
požadavkům digitálních, zelených a 
stárnoucích společností by členské státy 
měly ve svých systémech odborného 
vzdělávání a přípravy posílit učení se prací 
(mimo jiné prostřednictvím kvalitní a 
účinné učňovské přípravy) a zvýšit počet 
absolventů v oblasti přírodních věd, 
technologií, inženýrství a matematiky 
(„STEM“) jak na úrovni středního 
odborného vzdělávání a přípravy, tak na 
úrovni terciárního vzdělávání. Kromě toho 
by členské státy měly zvýšit relevanci 
terciárního vzdělávání a výzkumu pro 
potřeby trhu práce, posílit duální a 
kooperativní odbornou přípravu, zlepšit 
monitorování a předvídání dovedností, 
zajistit větší zviditelnění a srovnatelnost 
dovedností, včetně dovedností získaných v 
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dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

zahraničí, a rozšířit příležitosti pro 
uznávání a validaci dovedností a 
kompetencí získaných v rámci i mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

Or. en

Odůvodnění

Znevýhodněné prostředí nezahrnuje pouze osoby s nízkou úrovní dovedností, ale také ty, kteří 
jsou odhodláni, ale nemohou se účastnit odborné přípravy, bez ohledu na svou kvalifikaci. Na 
základě toho navrhujeme jasněji v textu rozdělit obě skupiny. Vysokoškolské vzdělávání 
zajišťuje úzkou spolupráci s trhem práce prostřednictvím duálních a kooperativních modelů 
odborné přípravy. Validace a uznávání zahrnují jak formální, tak informální učení.

Pozměňovací návrh 168
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
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jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“) jak na 
úrovni středního odborného vzdělávání a 
přípravy, tak na úrovni terciárního 
vzdělávání. Kromě toho by členské státy 
měly zvýšit relevanci terciárního 
vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, zlepšit monitorování a předvídání 
dovedností, zajistit větší zviditelnění a 
srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a rozšířit 
příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností, jakož i existujícím 
genderovým stereotypům, by členské státy 
měly ve svých systémech odborného 
vzdělávání a přípravy posílit učení se prací 
(mimo jiné prostřednictvím kvalitní a 
účinné učňovské přípravy) a zvýšit počet 
absolventů v oblasti přírodních věd, 
technologií, inženýrství a matematiky 
(„STEM“) jak na úrovni středního 
odborného vzdělávání a přípravy, tak na 
úrovni terciárního vzdělávání. Kromě toho 
by členské státy měly zvýšit relevanci 
terciárního vzdělávání a výzkumu pro 
potřeby trhu práce, zlepšit monitorování a 
předvídání dovedností, zajistit větší 
zviditelnění a srovnatelnost dovedností, 
včetně dovedností získaných v zahraničí, a 
rozšířit příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
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Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“) jak na 
úrovni středního odborného vzdělávání a 
přípravy, tak na úrovni terciárního 
vzdělávání. Kromě toho by členské státy 
měly zvýšit relevanci terciárního 
vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, zlepšit monitorování a předvídání 
dovedností, zajistit větší zviditelnění a 
srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a rozšířit 
příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů, 
zejména žen, v oblasti přírodních věd, 
technologií, inženýrství a matematiky 
(„STEM“) jak na úrovni středního 
odborného vzdělávání a přípravy, tak na 
úrovni terciárního vzdělávání. Kromě toho 
by členské státy měly zvýšit relevanci 
terciárního vzdělávání a výzkumu pro 
potřeby trhu práce, zlepšit monitorování a 
předvídání dovedností, zajistit větší 
zviditelnění a srovnatelnost dovedností, 
včetně dovedností získaných v zahraničí, a 
rozšířit příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
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a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 170
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“) jak na 
úrovni středního odborného vzdělávání a 
přípravy, tak na úrovni terciárního 
vzdělávání. Kromě toho by členské státy 
měly zvýšit relevanci terciárního 
vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, zlepšit monitorování a předvídání 
dovedností, zajistit větší zviditelnění a 

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“), a 
zejména absolventek, jak na úrovni 
středního odborného vzdělávání a přípravy, 
tak na úrovni terciárního vzdělávání. 
Kromě toho by členské státy měly zvýšit 
relevanci terciárního vzdělávání a 
výzkumu pro potřeby trhu práce, zlepšit 
monitorování a předvídání dovedností, 
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srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a rozšířit 
příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

zajistit větší zviditelnění a srovnatelnost 
dovedností, včetně dovedností získaných v 
zahraničí, a rozšířit příležitosti pro 
uznávání a validaci dovedností a 
kompetencí získaných mimo rámec 
formálního vzdělávání a odborné přípravy. 
Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
José Manuel Fernandes

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 

Členské státy by měly podporovat svobodu 
a rovné příležitosti pro všechny tím, že 
budou řešit nerovnosti v systémech 
vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné 
zajištěním přístupu ke kvalitnímu 
předškolnímu vzdělávání. Měly by celkově 
zvyšovat úrovně vzdělání, snížit počet 
mladých lidí předčasně odcházejících ze 
vzdělávání, zlepšit přístup k terciárnímu 
vzdělávání, jakož i míru jeho dokončení a 
zvýšit účast dospělých v dalším 
vzdělávání, zejména účastníků vzdělávání 
ze znevýhodněných prostředí, kteří mají 
nejnižší kvalifikaci. S přihlédnutím k 
novým požadavkům digitálních, zelených a 
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společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“) jak na 
úrovni středního odborného vzdělávání a 
přípravy, tak na úrovni terciárního 
vzdělávání. Kromě toho by členské státy 
měly zvýšit relevanci terciárního 
vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, zlepšit monitorování a předvídání 
dovedností, zajistit větší zviditelnění a 
srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a rozšířit 
příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

stárnoucích společností by členské státy 
měly ve svých systémech odborného 
vzdělávání a přípravy posílit učení se prací 
(mimo jiné prostřednictvím kvalitní a 
účinné učňovské přípravy) a zvýšit počet 
absolventů v oblasti přírodních věd, 
technologií, inženýrství a matematiky 
(„STEM“) jak na úrovni středního 
odborného vzdělávání a přípravy, tak na 
úrovni terciárního vzdělávání. Kromě toho 
by členské státy měly zvýšit relevanci 
terciárního vzdělávání a výzkumu pro 
potřeby trhu práce, zlepšit monitorování a 
předvídání dovedností, zajistit větší 
zviditelnění a srovnatelnost dovedností, 
včetně dovedností získaných v zahraničí, a 
rozšířit příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

Or. pt

Pozměňovací návrh 172
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 

Členské státy by měly podporovat rovné 
příležitosti pro všechny tím, že budou řešit 
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nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu předškolnímu 
vzdělávání. Měly by celkově zvyšovat 
úrovně vzdělání, snížit počet mladých lidí 
předčasně odcházejících ze vzdělávání, 
zlepšit přístup k terciárnímu vzdělávání, 
jakož i míru jeho dokončení a zvýšit účast 
dospělých v dalším vzdělávání, zejména 
účastníků vzdělávání ze znevýhodněných 
prostředí, kteří mají nejnižší kvalifikaci. S 
přihlédnutím k novým požadavkům 
digitálních, zelených a stárnoucích 
společností by členské státy měly ve svých 
systémech odborného vzdělávání a 
přípravy posílit učení se prací (mimo jiné 
prostřednictvím kvalitní a účinné učňovské 
přípravy) a zvýšit počet absolventů v 
oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky („STEM“) jak na 
úrovni středního odborného vzdělávání a 
přípravy, tak na úrovni terciárního 
vzdělávání. Kromě toho by členské státy 
měly zvýšit relevanci terciárního 
vzdělávání a výzkumu pro potřeby trhu 
práce, zlepšit monitorování a předvídání 
dovedností, zajistit větší zviditelnění a 
srovnatelnost dovedností, včetně 
dovedností získaných v zahraničí, a rozšířit 
příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.

nerovnosti v systémech vzdělávání a 
odborné přípravy, mimo jiné zajištěním 
přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, včetně 
předškolního vzdělávání. Měly by celkově 
zvyšovat úrovně vzdělání, snížit počet 
mladých lidí předčasně odcházejících ze 
vzdělávání, zlepšit přístup k terciárnímu 
vzdělávání, jakož i míru jeho dokončení a 
zvýšit účast dospělých v dalším 
vzdělávání, zejména účastníků vzdělávání 
ze znevýhodněných prostředí, kteří mají 
nejnižší kvalifikaci. S přihlédnutím k 
novým požadavkům digitálních, zelených a 
stárnoucích společností by členské státy 
měly ve svých systémech odborného 
vzdělávání a přípravy posílit učení se prací 
(mimo jiné prostřednictvím kvalitní a 
účinné učňovské přípravy) a zvýšit počet 
absolventů v oblasti přírodních věd, 
technologií, inženýrství a matematiky 
(„STEM“) jak na úrovni středního 
odborného vzdělávání a přípravy, tak na 
úrovni terciárního vzdělávání. Kromě toho 
by členské státy měly zvýšit relevanci 
terciárního vzdělávání a výzkumu pro 
potřeby trhu práce, zlepšit monitorování a 
předvídání dovedností, zajistit větší 
zviditelnění a srovnatelnost dovedností, 
včetně dovedností získaných v zahraničí, a 
rozšířit příležitosti pro uznávání a validaci 
dovedností a kompetencí získaných mimo 
rámec formálního vzdělávání a odborné 
přípravy. Měly by zlepšit a zvýšit nabídku 
a využívání pružného dalšího odborného 
vzdělávání a přípravy. Členské státy by 
rovněž měly podporovat dospělé osoby 
s nízkou úrovní dovedností, aby zachovaly 
nebo rozvíjely jejich dlouhodobou 
zaměstnatelnost tím, že zlepší přístup ke 
kvalitním vzdělávacím příležitostem 
a jejich využívání, a to zavedením cest 
prohlubování dovedností, včetně 
posuzování dovedností, nabídky 
vzdělávání a odborné přípravy, jež bude 
odpovídat příležitostem na trhu práce, 
a validace a uznávání získaných 
dovedností.
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Pozměňovací návrh 173
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly poskytovat 
nezaměstnaným a neaktivním osobám 
účinnou, včasnou, koordinovanou a 
individuálně uzpůsobenou pomoc na 
základě podpory při hledání zaměstnání, 
odborné přípravy, rekvalifikace a přístupu 
k jiným podpůrným službám. Měly by být 
co nejdříve uplatňovány komplexní 
strategie, které zahrnují hloubkové 
individuální posouzení nezaměstnanosti, 
s cílem výrazně snížit dlouhodobou 
a strukturální nezaměstnanost a předcházet 
jí. Je třeba i nadále řešit nezaměstnanost 
mladých lidí a otázku mladých lidí, kteří 
nejsou zaměstnaní ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, a to 
prostřednictvím prevence předčasných 
odchodů ze vzdělávání a strukturálním 
zlepšením přechodu ze vzdělávání do 
zaměstnání, mimo jiné prostřednictvím 
plného provedení záruk pro mladé lidi (15).

Členské státy by měly poskytovat 
nezaměstnaným a neaktivním osobám 
účinnou, včasnou, koordinovanou a 
individuálně uzpůsobenou pomoc na 
základě podpory při hledání zaměstnání, 
odborné přípravy, rekvalifikace a přístupu 
k jiným podpůrným službám. Měly by být 
co nejdříve uplatňovány komplexní 
strategie, které zahrnují hloubkové 
individuální posouzení nezaměstnanosti, 
s cílem výrazně snížit dlouhodobou 
a strukturální nezaměstnanost a předcházet 
jí. Je třeba i nadále řešit nezaměstnanost 
mladých lidí, nejisté pracovní podmínky 
mezi mladými lidmi a otázku mladých lidí, 
kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy 
(NEET), a to prostřednictvím prevence 
předčasných odchodů ze vzdělávání 
a strukturálním zlepšením přechodu ze 
vzdělávání do zaměstnání, mimo jiné 
prostřednictvím plného provedení záruk 
pro mladé lidi jako nástroje pro začlenění 
na trh práce, který přispívá k vytváření 
kvalitních pracovních míst a přechodu 
mladých lidí na trh práce (15).

__________________ __________________
15 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1. 15 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
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Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly poskytovat 
nezaměstnaným a neaktivním osobám 
účinnou, včasnou, koordinovanou a 
individuálně uzpůsobenou pomoc na 
základě podpory při hledání zaměstnání, 
odborné přípravy, rekvalifikace a přístupu 
k jiným podpůrným službám. Měly by být 
co nejdříve uplatňovány komplexní 
strategie, které zahrnují hloubkové 
individuální posouzení nezaměstnanosti, 
s cílem výrazně snížit dlouhodobou 
a strukturální nezaměstnanost a předcházet 
jí. Je třeba i nadále řešit nezaměstnanost 
mladých lidí a otázku mladých lidí, kteří 
nejsou zaměstnaní ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, a to 
prostřednictvím prevence předčasných 
odchodů ze vzdělávání a strukturálním 
zlepšením přechodu ze vzdělávání do 
zaměstnání, mimo jiné prostřednictvím 
plného provedení záruk pro mladé lidi (15).

Členské státy by měly poskytovat 
nezaměstnaným a neaktivním osobám 
účinnou, včasnou, koordinovanou a 
individuálně uzpůsobenou pomoc na 
základě podpory při hledání zaměstnání, 
odborné přípravy, rekvalifikace a přístupu 
k jiným podpůrným službám. Měly by být 
co nejdříve uplatňovány komplexní 
strategie, které zahrnují hloubkové 
individuální posouzení nezaměstnanosti, 
s cílem výrazně snížit dlouhodobou 
a strukturální nezaměstnanost a předcházet 
jí. Pro členské státy se musí boj proti 
nezaměstnanosti a nejistému postavení 
mladých lidí stát absolutní prioritou. 
Zejména je třeba se i nadále snažit řešit 
otázku mladých lidí, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy, a to 
prostřednictvím prevence předčasných 
odchodů ze vzdělávání, prostřednictvím 
přednostního přístupu k odborné přípravě 
pro odvětví budoucnosti spojená se 
zelenou ekonomikou a digitalizací 
a strukturálním zlepšením přechodu ze 
vzdělávání do zaměstnání, mimo jiné 
prostřednictvím plného provedení záruk 
pro mladé lidi (15).

__________________ __________________
15 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1. 15 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Jeroen Lenaers

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly poskytovat 
nezaměstnaným a neaktivním osobám 
účinnou, včasnou, koordinovanou a 
individuálně uzpůsobenou pomoc na 
základě podpory při hledání zaměstnání, 
odborné přípravy, rekvalifikace a přístupu 
k jiným podpůrným službám. Měly by být 
co nejdříve uplatňovány komplexní 
strategie, které zahrnují hloubkové 
individuální posouzení nezaměstnanosti, 
s cílem výrazně snížit dlouhodobou 
a strukturální nezaměstnanost a předcházet 
jí. Je třeba i nadále řešit nezaměstnanost 
mladých lidí a otázku mladých lidí, kteří 
nejsou zaměstnaní ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, a to 
prostřednictvím prevence předčasných 
odchodů ze vzdělávání a strukturálním 
zlepšením přechodu ze vzdělávání do 
zaměstnání, mimo jiné prostřednictvím 
plného provedení záruk pro mladé lidi (15).

Členské státy by měly poskytovat 
nezaměstnaným a neaktivním osobám 
účinnou, včasnou, koordinovanou a 
individuálně uzpůsobenou pomoc na 
základě podpory při hledání zaměstnání, 
odborné přípravy, rekvalifikace a přístupu 
k jiným podpůrným službám. Měly by být 
co nejdříve uplatňovány komplexní 
strategie, které zahrnují hloubkové 
individuální posouzení nezaměstnanosti, 
s cílem výrazně snížit dlouhodobou 
a strukturální nezaměstnanost a předcházet 
jí. Je třeba i nadále řešit nezaměstnanost 
mladých lidí a otázku mladých lidí, kteří 
nejsou zaměstnaní ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, a to 
prostřednictvím prevence předčasných 
odchodů ze vzdělávání a strukturálním 
zlepšením přechodu ze vzdělávání do 
zaměstnání, mimo jiné prostřednictvím 
plného provedení záruk pro mladé lidi (15). 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
vzdělávání v jazycích sousedních zemí, 
aby bylo možné lépe propojit přeshraniční 
trh práce.

__________________ __________________
15 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1. 15 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly poskytovat 
nezaměstnaným a neaktivním osobám 
účinnou, včasnou, koordinovanou a 
individuálně uzpůsobenou pomoc na 
základě podpory při hledání zaměstnání, 

Členské státy by měly poskytovat 
nezaměstnaným a neaktivním osobám 
účinnou, včasnou, koordinovanou a 
individuálně uzpůsobenou pomoc na 
základě podpory při hledání zaměstnání, 
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odborné přípravy, rekvalifikace a přístupu 
k jiným podpůrným službám. Měly by být 
co nejdříve uplatňovány komplexní 
strategie, které zahrnují hloubkové 
individuální posouzení nezaměstnanosti, 
s cílem výrazně snížit dlouhodobou 
a strukturální nezaměstnanost a předcházet 
jí. Je třeba i nadále řešit nezaměstnanost 
mladých lidí a otázku mladých lidí, kteří 
nejsou zaměstnaní ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, a to 
prostřednictvím prevence předčasných 
odchodů ze vzdělávání a strukturálním 
zlepšením přechodu ze vzdělávání do 
zaměstnání, mimo jiné prostřednictvím 
plného provedení záruk pro mladé lidi15.

odborné přípravy, rekvalifikace a přístupu 
k jiným podpůrným službám. Měly by být 
co nejdříve uplatňovány komplexní 
strategie, které zahrnují hloubkové 
individuální posouzení nezaměstnanosti, 
s cílem výrazně snížit dlouhodobou 
a strukturální nezaměstnanost a předcházet 
jí, včetně strategií ke snížení 
nezaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením a jinak znevýhodněných osob. 
Je třeba i nadále řešit nezaměstnanost 
mladých lidí a otázku mladých lidí, kteří 
nejsou zaměstnaní ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, a to 
prostřednictvím prevence předčasných 
odchodů ze vzdělávání a strukturálním 
zlepšením přechodu ze vzdělávání do 
zaměstnání, mimo jiné prostřednictvím 
plného provedení záruk pro mladé lidi15.

__________________ __________________
15 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1. 15 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. sk

Pozměňovací návrh 177
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly poskytovat 
nezaměstnaným a neaktivním osobám 
účinnou, včasnou, koordinovanou a 
individuálně uzpůsobenou pomoc na 
základě podpory při hledání zaměstnání, 
odborné přípravy, rekvalifikace a přístupu 
k jiným podpůrným službám. Měly by být 
co nejdříve uplatňovány komplexní 
strategie, které zahrnují hloubkové 
individuální posouzení nezaměstnanosti, 
s cílem výrazně snížit dlouhodobou 
a strukturální nezaměstnanost a předcházet 
jí. Je třeba i nadále řešit nezaměstnanost 
mladých lidí a otázku mladých lidí, kteří 

Členské státy by měly poskytovat 
nezaměstnaným a neaktivním osobám 
účinnou, včasnou, koordinovanou a 
individuálně uzpůsobenou pomoc na 
základě podpory při hledání zaměstnání, 
odborné přípravy, rekvalifikace a přístupu 
k jiným podpůrným službám. Měly by být 
co nejdříve uplatňovány komplexní 
strategie, které zahrnují hloubkové 
individuální posouzení nezaměstnaných, 
nejpozději však po 18 měsících 
nezaměstnanosti, s cílem výrazně snížit 
dlouhodobou a strukturální nezaměstnanost 
a předcházet jí. Je třeba i nadále řešit 
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nejsou zaměstnaní ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, a to 
prostřednictvím prevence předčasných 
odchodů ze vzdělávání a strukturálním 
zlepšením přechodu ze vzdělávání do 
zaměstnání, mimo jiné prostřednictvím 
plného provedení záruk pro mladé lidi (15).

nezaměstnanost mladých lidí a otázku 
mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani 
se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy, a to prostřednictvím prevence 
předčasných odchodů ze vzdělávání 
a strukturálním zlepšením přechodu ze 
vzdělávání do zaměstnání, mimo jiné 
prostřednictvím plného provedení záruk 
pro mladé lidi (15).

__________________ __________________
15 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1. 15 Úř. věst. C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení se musí vztahovat na nezaměstnané a jejich situaci, nikoli nezaměstnanost jako 
takovou. Navrhujeme proto změnu textu nebo zrušení odkazu na nezaměstnanost (vypuštění 
slova „nezaměstnanost“). Ačkoli souhlasíme s tím, že posouzení je třeba provést co nejdříve, 
stanovení jasné lhůty – v souladu s doporučením Rady o začleňování dlouhodobě 
nezaměstnaných osob na trh práce (2016/C 67/01) – by tento hlavní směr učinilo 
konkrétnějším, stabilnějším a předvídatelnějším.

Pozměňovací návrh 178
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly usilovat o odstranění 
překážek a demotivujících prvků ve vztahu 
k účasti na trhu práce a zajistit pobídky 
v tomto směru, zejména pro druhé 
výdělečně činné osoby s nízkým příjmem a 
pro ty, kdo jsou trhu práce nejvíce 
vzdáleni. Členské státy by měly 
podporovat uzpůsobené pracovní prostředí 
pro osoby se zdravotním postižením, mimo 
jiné prostřednictvím cílené finanční 
podpory a služeb, které jim umožní účast 
na trhu práce a ve společnosti.

Členské státy by měly usilovat o odstranění 
překážek a demotivujících prvků, které 
zabraňují vzniku kvalitních a stabilních 
pracovních míst a přístupu k nim, a měly 
by provádět příslušná opatření k 
odstranění nerovností a diskriminace, 
které ohrožují nejzranitelnější skupiny 
obyvatel. Členské státy by měly 
podporovat uzpůsobené pracovní prostředí 
pro osoby se zdravotním postižením, mimo 
jiné prostřednictvím cílené finanční 
podpory a služeb, které jim umožní účast 
na trhu práce a ve společnosti.

Or. it
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Pozměňovací návrh 179
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly usilovat o odstranění 
překážek a demotivujících prvků ve vztahu 
k účasti na trhu práce a zajistit pobídky 
v tomto směru, zejména pro druhé 
výdělečně činné osoby s nízkým příjmem a 
pro ty, kdo jsou trhu práce nejvíce 
vzdáleni. Členské státy by měly 
podporovat uzpůsobené pracovní prostředí 
pro osoby se zdravotním postižením, mimo 
jiné prostřednictvím cílené finanční 
podpory a služeb, které jim umožní účast 
na trhu práce a ve společnosti.

Členské státy by měly usilovat o odstranění 
překážek a demotivujících prvků ve vztahu 
k účasti na trhu práce a zajistit pobídky 
v tomto směru, zejména pro druhé 
výdělečně činné osoby s nízkým příjmem, 
znevýhodněné skupiny a pro ty, kdo jsou 
trhu práce nejvíce vzdáleni. Členské státy 
by měly podporovat uzpůsobené pracovní 
prostředí pro osoby se zdravotním 
postižením, mimo jiné prostřednictvím 
cílené finanční podpory a služeb, které jim 
umožní účast na trhu práce a ve 
společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že znevýhodněné skupiny mají na trhu práce nejhorší výsledky i v době 
hospodářského rozvoje (a tím spíše tomu tak bude v době krize – jako např. v současné době), 
podpora jejich zaměstnanosti by měla být zdůrazněna.

Pozměňovací návrh 180
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
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit a vymáhat 
velmi přesná a přísná pravidla v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Patří sem snížení počtu smrtelných 
pracovních úrazů a případů rakoviny z 
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povolání na nulu, stanovení závazných 
limitních hodnot expozice při práci a 
zohlednění psychosociálních zdravotních 
rizik a nemocí z povolání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 181
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 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit rovnost žen 
a mužů a zvýšenou účast žen na trhu práce, 
mimo jiné zajištěním rovných příležitostí 
a kariérního postupu a odstraněním 
překážek bránících tomu, aby ženy 
zaujímaly vedoucí pozice na všech 
úrovních rozhodování. Je třeba řešit rozdíly 
v odměňování žen a mužů. Měla by být 
zajištěna stejná odměna mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci, jakož i 
transparentnost odměňování. Mělo by se 
podporovat sladění pracovního, rodinného 
a soukromého života žen i mužů, zejména 
prostřednictvím přístupu k dlouhodobé 
péči a službám předškolního vzdělávání 
a péče, jež jsou finančně dostupné a 
kvalitní. Členské státy by měly zajistit, aby 
rodiče a další osoby s pečovatelskými 
povinnostmi mohli čerpat vhodnou 
rodinnou dovolenou a měli pružné 
pracovní podmínky, aby se dosáhlo 
vyvážení pracovního, rodinného a 
soukromého života  a podpořilo vyvážené 
využívání těchto nároků mezi ženami a 
muži.

Členské státy by měly zajistit rovnost žen 
a mužů a zvýšenou účast žen na trhu práce, 
mimo jiné zajištěním rovných příležitostí 
a kariérního postupu a odstraněním 
překážek bránících tomu, aby ženy 
zaujímaly vedoucí pozice na všech 
úrovních rozhodování. Je třeba řešit rozdíly 
v odměňování žen a mužů. Měla by být 
zajištěna stejná odměna mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci, jakož i 
transparentnost odměňování, včetně 
stanovení indexu stejné odměny pro ženy 
a muže. Členské státy by měly přijmout 
opatření na podporu podnikatelského 
ducha žen a usnadnění jejich přístupu k 
financování. Členské státy by měly 
podniknout kroky k posílení přítomnosti 
žen ve správních radách společností. Mělo 
by se podporovat sladění pracovního, 
rodinného a soukromého života žen 
i mužů, zejména prostřednictvím přístupu 
k dlouhodobé péči a službám předškolního 
vzdělávání a péče, jež jsou finančně 
dostupné a kvalitní. Členské státy by měly 
zajistit, aby rodiče a další osoby s 
pečovatelskými povinnostmi mohli čerpat 
vhodnou rodinnou dovolenou a měli 
pružné pracovní podmínky, aby se dosáhlo 
vyvážení pracovního, rodinného a 
soukromého života a podpořilo vyvážené 
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využívání těchto nároků mezi ženami a 
muži.

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit rovnost žen 
a mužů a zvýšenou účast žen na trhu práce, 
mimo jiné zajištěním rovných příležitostí 
a kariérního postupu a odstraněním 
překážek bránících tomu, aby ženy 
zaujímaly vedoucí pozice na všech 
úrovních rozhodování. Je třeba řešit rozdíly 
v odměňování žen a mužů. Měla by být 
zajištěna stejná odměna mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci, jakož i 
transparentnost odměňování. Mělo by se 
podporovat sladění pracovního, rodinného 
a soukromého života žen i mužů, zejména 
prostřednictvím přístupu k dlouhodobé 
péči a službám předškolního vzdělávání 
a péče, jež jsou finančně dostupné a 
kvalitní. Členské státy by měly zajistit, aby 
rodiče a další osoby s pečovatelskými 
povinnostmi mohli čerpat vhodnou 
rodinnou dovolenou a měli pružné 
pracovní podmínky, aby se dosáhlo 
vyvážení pracovního, rodinného 
a soukromého života a podpořilo vyvážené 
využívání těchto nároků mezi ženami 
a muži.

Členské státy by měly zajistit rovnost žen 
a mužů a zvýšenou účast žen na trhu práce, 
mimo jiné zajištěním rovných příležitostí 
a kariérního postupu a odstraněním 
překážek bránících tomu, aby ženy 
zaujímaly vedoucí pozice na všech 
úrovních rozhodování. Je třeba řešit rozdíly 
v odměňování a ve výši důchodu žen 
a mužů. Zároveň by měly být 
odpovídajícím způsobem oceněny doby 
strávené na mateřské a rodičovské 
dovolené, a to formou příspěvků 
placených během tohoto období i 
důchodového pojištění, což odráží význam 
vzdělávání budoucích generací, zejména s 
ohledem na stárnoucí společnost. Měla by 
být zajištěna stejná odměna mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci, jakož i 
transparentnost odměňování. Mělo by se 
podporovat sladění pracovního, rodinného 
a soukromého života žen i mužů, zejména 
prostřednictvím přístupu k dlouhodobé 
péči a službám předškolního i 
celoživotního vzdělávání a péče, jež jsou 
finančně dostupné a kvalitní. Členské státy 
by měly zajistit, aby rodiče a další osoby 
s pečovatelskými povinnostmi mohli čerpat 
placenou a dostatečně dlouhou 
pečovatelskou dovolenou a měli přístup k 
úlevové péči, jakož i pružné pracovní 
podmínky, aby se dosáhlo vyvážení 
pracovního, rodinného a soukromého 
života a podpořilo vyvážené využívání 
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těchto nároků mezi ženami a muži.

Or. sk

Pozměňovací návrh 183
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit rovnost žen 
a mužů a zvýšenou účast žen na trhu práce, 
mimo jiné zajištěním rovných příležitostí 
a kariérního postupu a odstraněním 
překážek bránících tomu, aby ženy 
zaujímaly vedoucí pozice na všech 
úrovních rozhodování. Je třeba řešit rozdíly 
v odměňování žen a mužů. Měla by být 
zajištěna stejná odměna mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci, jakož i 
transparentnost odměňování. Mělo by se 
podporovat sladění pracovního, rodinného 
a soukromého života žen i mužů, zejména 
prostřednictvím přístupu k dlouhodobé 
péči a službám předškolního vzdělávání 
a péče, jež jsou finančně dostupné a 
kvalitní. Členské státy by měly zajistit, aby 
rodiče a další osoby s pečovatelskými 
povinnostmi mohli čerpat vhodnou 
rodinnou dovolenou a měli pružné 
pracovní podmínky, aby se dosáhlo 
vyvážení pracovního, rodinného 
a soukromého života a podpořilo vyvážené 
využívání těchto nároků mezi ženami 
a muži.

Členské státy by měly zajistit rovnost žen 
a mužů a zvýšenou účast žen na trhu práce, 
mimo jiné zajištěním rovných příležitostí 
a kariérního postupu a odstraněním 
překážek bránících tomu, aby ženy 
zaujímaly vedoucí pozice na všech 
úrovních rozhodování. Členské státy musí 
stanovit cíle v zájmu omezení nejistých 
pracovních míst a nedobrovolné práce na 
částečný úvazek, aby se zlepšila situace 
žen na trhu práce. Práce na plný úvazek 
by měla být normou. Je třeba řešit rozdíly 
v odměňování žen a mužů. Měla by být 
zajištěna stejná odměna mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci, jakož i 
transparentnost odměňování. Mělo by se 
podporovat sladění pracovního, rodinného 
a soukromého života žen i mužů, zejména 
prostřednictvím přístupu k dlouhodobé 
péči a službám předškolního vzdělávání 
a péče, jež jsou finančně dostupné a 
kvalitní. Členské státy by měly zajistit, aby 
rodiče a další osoby s pečovatelskými 
povinnostmi mohli čerpat vhodnou 
placenou rodinnou dovolenou a 
měli pružné pracovní podmínky, aby se 
dosáhlo vyvážení pracovního, rodinného 
a soukromého života a podpořilo vyvážené 
využívání těchto nároků mezi ženami 
a muži.

Or. en
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Pozměňovací návrh 184
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit rovnost žen 
a mužů a zvýšenou účast žen na trhu práce, 
mimo jiné zajištěním rovných příležitostí 
a kariérního postupu a odstraněním 
překážek bránících tomu, aby ženy 
zaujímaly vedoucí pozice na všech 
úrovních rozhodování. Je třeba řešit rozdíly 
v odměňování žen a mužů. Měla by být 
zajištěna stejná odměna mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci, jakož i 
transparentnost odměňování. Mělo by se 
podporovat sladění pracovního, rodinného 
a soukromého života žen i mužů, zejména 
prostřednictvím přístupu k dlouhodobé 
péči a službám předškolního vzdělávání 
a péče, jež jsou finančně dostupné a 
kvalitní. Členské státy by měly zajistit, aby 
rodiče a další osoby s pečovatelskými 
povinnostmi mohli čerpat vhodnou 
rodinnou dovolenou a měli pružné 
pracovní podmínky, aby se dosáhlo 
vyvážení pracovního, rodinného a 
soukromého života a podpořilo vyvážené 
využívání těchto nároků mezi ženami a 
muži.

Členské státy by měly zajistit rovnost žen 
a mužů a zvýšenou účast žen na trhu práce, 
mimo jiné zajištěním rovných příležitostí 
a kariérního postupu a odstraněním 
překážek bránících tomu, aby ženy 
zaujímaly vedoucí pozice na všech 
úrovních rozhodování. Je třeba řešit rozdíly 
v odměňování žen a mužů. Měla by být 
zajištěna stejná odměna mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci, jakož i 
transparentnost odměňování. Členské státy 
musí podporovat účast žen ve 
strategických oblastech, zejména v 
digitálním odvětví, kde je nadměrné 
zastoupení mužů. Mělo by se podporovat 
sladění pracovního, rodinného 
a soukromého života žen i mužů, zejména 
prostřednictvím přístupu k dlouhodobé 
péči a službám předškolního vzdělávání 
a péče, jež jsou finančně dostupné a 
kvalitní. Členské státy by měly zajistit, aby 
rodiče a další osoby s pečovatelskými 
povinnostmi mohli čerpat vhodnou 
rodinnou dovolenou a měli pružné 
pracovní podmínky, aby se dosáhlo 
vyvážení pracovního, rodinného a 
soukromého života a podpořilo vyvážené 
využívání těchto nároků mezi ženami a 
muži.

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Samira Rafaela

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 6 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit rovnost žen 
a mužů a zvýšenou účast žen na trhu práce, 
mimo jiné zajištěním rovných příležitostí 
a kariérního postupu a odstraněním 
překážek bránících tomu, aby ženy 
zaujímaly vedoucí pozice na všech 
úrovních rozhodování. Je třeba řešit rozdíly 
v odměňování žen a mužů. Měla by být 
zajištěna stejná odměna mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci, jakož i 
transparentnost odměňování. Mělo by se 
podporovat sladění pracovního, rodinného 
a soukromého života žen i mužů, zejména 
prostřednictvím přístupu k dlouhodobé 
péči a službám předškolního vzdělávání 
a péče, jež jsou finančně dostupné a 
kvalitní. Členské státy by měly zajistit, aby 
rodiče a další osoby s pečovatelskými 
povinnostmi mohli čerpat vhodnou 
rodinnou dovolenou a měli pružné 
pracovní podmínky, aby se dosáhlo 
vyvážení pracovního, rodinného 
a soukromého života a podpořilo vyvážené 
využívání těchto nároků mezi ženami 
a muži.

Členské státy by měly zajistit rovnost žen 
a mužů a zvýšenou účast žen na trhu práce, 
mimo jiné zajištěním rovných příležitostí 
a kariérního postupu a odstraněním 
překážek bránících tomu, aby ženy 
zaujímaly vedoucí pozice na všech 
úrovních rozhodování. Členské státy by 
měly zohlednit navrhovaný minimální 
procentní podíl stanovený v navrhované 
směrnici o zlepšení genderové vyváženosti 
v řídících a dozorčích orgánech 
společností. Je třeba řešit rozdíly v 
odměňování žen a mužů. Měla by být 
zajištěna stejná odměna mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci, jakož i 
závazná transparentnost odměňování. Mělo 
by se podporovat sladění pracovního, 
rodinného a soukromého života žen 
i mužů, zejména prostřednictvím přístupu 
k dlouhodobé péči a službám předškolního 
vzdělávání a péče, jež jsou finančně 
dostupné a kvalitní. Členské státy by měly 
zajistit, aby rodiče a další osoby 
s pečovatelskými povinnostmi mohli čerpat 
vhodnou rodinnou dovolenou a 
měli pružné pracovní podmínky, aby se 
dosáhlo vyvážení pracovního, rodinného 
a soukromého života a podpořilo vyvážené 
využívání těchto nároků mezi ženami 
a muži.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
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 6 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit rovnost žen 
a mužů a zvýšenou účast žen na trhu práce, 
mimo jiné zajištěním rovných příležitostí 
a kariérního postupu a odstraněním 
překážek bránících tomu, aby ženy 
zaujímaly vedoucí pozice na všech 
úrovních rozhodování. Je třeba řešit 
rozdíly v odměňování žen a mužů. Měla by 
být zajištěna stejná odměna mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci, jakož i 
transparentnost odměňování. Mělo by se 
podporovat sladění pracovního, rodinného 
a soukromého života žen i mužů, zejména 
prostřednictvím přístupu k dlouhodobé 
péči a službám předškolního vzdělávání 
a péče, jež jsou finančně dostupné a 
kvalitní. Členské státy by měly zajistit, aby 
rodiče a další osoby s pečovatelskými 
povinnostmi mohli čerpat vhodnou 
rodinnou dovolenou a měli pružné 
pracovní podmínky, aby se dosáhlo 
vyvážení pracovního, rodinného 
a soukromého života a podpořilo vyvážené 
využívání těchto nároků mezi ženami 
a muži.

Členské státy by měly zajistit rovnost žen 
a mužů a zvýšenou účast žen na trhu práce, 
mimo jiné zajištěním rovných příležitostí 
a kariérního postupu a odstraněním 
překážek bránících tomu, aby ženy 
zaujímaly vedoucí pozice na všech 
úrovních rozhodování. Je třeba řešit 
rozdíly v odměňování, důchodech a v 
zaměstnanosti žen a mužů. Měla by být 
zajištěna stejná odměna mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci, jakož i 
transparentnost odměňování. Mělo by se 
podporovat sladění pracovního, rodinného 
a soukromého života žen i mužů, zejména 
prostřednictvím přístupu k dlouhodobé 
péči a službám předškolního vzdělávání 
a péče, jež jsou finančně dostupné a 
kvalitní. Členské státy by měly zajistit, aby 
rodiče a další osoby s pečovatelskými 
povinnostmi mohli čerpat vhodnou 
rodinnou dovolenou a měli pružné 
pracovní podmínky, aby se dosáhlo 
vyvážení pracovního, rodinného 
a soukromého života a podpořilo vyvážené 
využívání těchto nároků mezi ženami 
a muži.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly společně se 
sociálními partnery vytvářet spravedlivé, 
transparentní a předvídatelné pracovní 
podmínky, aby využily dynamické 
a produktivní pracovní síly a nových 
pracovních a podnikatelských modelů, 
přičemž by měly zajistit rovnováhu práv 

EU a členské státy by měly přeorganizovat 
své priority a přesměrovat dostupný 
rozpočet na své zdravotní a sociálně-
ekonomické potřeby. Za tím účelem by 
měly spolupracovat se sociálními partnery, 
aby se zabránilo uzavření 
životaschopných podniků a 
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a povinností. Měly by omezit segmentaci 
uvnitř trhů práce a předcházet jí, bojovat 
proti nehlášené práci a podporovat přechod 
na formy pracovního poměru na dobu 
neurčitou. Pravidla pracovněprávní 
ochrany, pracovní právo a instituty by měly 
jak vytvořit vhodné prostředí pro nábor 
pracovníků, tak i zajistit nezbytnou 
flexibilitu pro zaměstnavatele, aby se 
mohli rychle přizpůsobovat změnám 
hospodářské situace, a zároveň zachovávat 
odpovídající jistoty a zdravé, bezpečné 
a dobře uzpůsobené pracovní prostředí pro 
pracovníky, při zajištění ochrany 
pracovních práv a sociální ochrany. Mělo 
by se zamezit pracovněprávním vztahům 
vedoucím k nejistým pracovním 
podmínkám, včetně v případě pracovníků 
platforem, mimo jiné potíráním zneužívání 
atypických pracovních smluv. Měl by být 
zajištěn přístup k účinnému a nestrannému 
řešení sporů a v případě neoprávněného 
propuštění právo na nápravu, včetně 
přiměřené kompenzace.

minimalizovaly se negativní dopady na 
zaměstnanost a současně se zachovaly 
spravedlivé, transparentní a předvídatelné 
pracovní podmínky, přičemž by se zajistila 
rovnováha práv a povinností. Členské 
státy za podpory strukturálních fondů a 
nástrojů, jako je SURE, zajistí dodržování 
práv pracovníků, kteří byli dotčeni 
rámcem zkrácení pracovní doby. Měly by 
omezit segmentaci uvnitř trhů práce 
a předcházet jí, bojovat proti nehlášené 
práci a podporovat přechod na formy 
pracovního poměru na dobu neurčitou. 
Pravidla pracovněprávní ochrany, pracovní 
právo a instituty by měly jak vytvořit 
vhodné prostředí pro nábor pracovníků, tak 
i zajistit nezbytnou flexibilitu pro 
zaměstnavatele, aby se mohli rychle 
přizpůsobovat změnám hospodářské 
situace, a zároveň zachovávat odpovídající 
jistoty a zdravé, bezpečné a dobře 
uzpůsobené pracovní prostředí pro 
pracovníky, při zajištění ochrany 
pracovních práv a sociální ochrany. Mělo 
by se zamezit pracovněprávním vztahům 
vedoucím k nejistým pracovním 
podmínkám, včetně v případě pracovníků 
platforem, mimo jiné potíráním zneužívání 
atypických pracovních smluv. Měl by být 
zajištěn přístup k účinnému a nestrannému 
řešení sporů a v případě neoprávněného 
propuštění právo na nápravu, včetně 
přiměřené kompenzace. Je nezbytné, aby 
dotčené podniky mohly využít efektivní 
rámce preventivní restrukturalizace, které 
jim umožní přizpůsobit se konkrétní 
situaci, v níž se nacházejí, aby mohly 
pokračovat ve své činnosti a co nejvíce 
zabránit propouštění.

Or. es

Pozměňovací návrh 188
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly společně se 
sociálními partnery vytvářet spravedlivé, 
transparentní a předvídatelné pracovní 
podmínky, aby využily dynamické 
a produktivní pracovní síly a nových 
pracovních a podnikatelských modelů, 
přičemž by měly zajistit rovnováhu práv 
a povinností. Měly by omezit segmentaci 
uvnitř trhů práce a předcházet jí, bojovat 
proti nehlášené práci a podporovat přechod 
na formy pracovního poměru na dobu 
neurčitou. Pravidla pracovněprávní 
ochrany, pracovní právo a instituty by měly 
jak vytvořit vhodné prostředí pro nábor 
pracovníků, tak i zajistit nezbytnou 
flexibilitu pro zaměstnavatele, aby se 
mohli rychle přizpůsobovat změnám 
hospodářské situace, a zároveň zachovávat 
odpovídající jistoty a zdravé, bezpečné 
a dobře uzpůsobené pracovní prostředí pro 
pracovníky, při zajištění ochrany 
pracovních práv a sociální ochrany. Mělo 
by se zamezit pracovněprávním vztahům 
vedoucím k nejistým pracovním 
podmínkám, včetně v případě pracovníků 
platforem, mimo jiné potíráním zneužívání 
atypických pracovních smluv. Měl by být 
zajištěn přístup k účinnému a nestrannému 
řešení sporů a v případě neoprávněného 
propuštění právo na nápravu, včetně 
přiměřené kompenzace.

Členské státy by měly společně se 
sociálními partnery vytvářet spravedlivé, 
transparentní a předvídatelné pracovní 
podmínky, aby využily dynamické 
a produktivní pracovní síly a nových 
pracovních a podnikatelských modelů, 
přičemž by měly zajistit rovnováhu práv 
a povinností. Měly by omezit segmentaci 
uvnitř trhů práce a předcházet jí, bojovat 
proti nehlášené práci a podporovat přechod 
na formy pracovního poměru na dobu 
neurčitou. Pravidla pracovněprávní 
ochrany, pracovní právo a instituty by měly 
jak vytvořit vhodné prostředí pro nábor 
pracovníků, tak i zajistit nezbytnou 
flexibilitu pro zaměstnavatele, aby se 
mohli rychle přizpůsobovat změnám 
hospodářské situace, a zároveň zachovávat 
odpovídající jistoty a zdravé, bezpečné 
a dobře uzpůsobené pracovní prostředí pro 
pracovníky, při zajištění ochrany 
pracovních práv a důstojné sociální 
ochrany. Měly by rovněž spolupracovat se 
zástupci odborů s cílem zajistit zdravé a 
bezpečné pracovní prostředí a věnovat 
zvláštní pozornost prevenci pracovních 
úrazů a nemocí. Mělo by se zamezit 
pracovněprávním vztahům vedoucím 
k nejistým pracovním podmínkám, včetně 
v případě pracovníků platforem, mimo jiné 
potíráním zneužívání atypických 
pracovních smluv. Měl by být zajištěn 
přístup k účinnému a nestrannému řešení 
sporů a v případě neoprávněného 
propuštění právo na nápravu, včetně 
přiměřené kompenzace.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas
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Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly společně se 
sociálními partnery vytvářet spravedlivé, 
transparentní a předvídatelné pracovní 
podmínky, aby využily dynamické 
a produktivní pracovní síly a nových 
pracovních a podnikatelských modelů, 
přičemž by měly zajistit rovnováhu práv 
a povinností. Měly by omezit segmentaci 
uvnitř trhů práce a předcházet jí, bojovat 
proti nehlášené práci a podporovat přechod 
na formy pracovního poměru na dobu 
neurčitou. Pravidla pracovněprávní 
ochrany, pracovní právo a instituty by měly 
jak vytvořit vhodné prostředí pro nábor 
pracovníků, tak i zajistit nezbytnou 
flexibilitu pro zaměstnavatele, aby se 
mohli rychle přizpůsobovat změnám 
hospodářské situace, a zároveň zachovávat 
odpovídající jistoty a zdravé, bezpečné 
a dobře uzpůsobené pracovní prostředí pro 
pracovníky, při zajištění ochrany 
pracovních práv a sociální ochrany. Mělo 
by se zamezit pracovněprávním vztahům 
vedoucím k nejistým pracovním 
podmínkám, včetně v případě pracovníků 
platforem, mimo jiné potíráním zneužívání 
atypických pracovních smluv. Měl by být 
zajištěn přístup k účinnému a nestrannému 
řešení sporů a v případě neoprávněného 
propuštění právo na nápravu, včetně 
přiměřené kompenzace.

Členské státy by měly společně se 
sociálními partnery vytvářet spravedlivé, 
transparentní a předvídatelné pracovní 
podmínky, aby využily dynamické 
a produktivní pracovní síly a nových 
pracovních a podnikatelských modelů, 
přičemž by měly zajistit rovnováhu práv 
a povinností. Měly by omezit segmentaci 
uvnitř trhů práce a předcházet jí, bojovat 
proti nehlášené práci a podporovat přechod 
na formy pracovního poměru na dobu 
neurčitou. Pravidla pracovněprávní 
ochrany, pracovní právo a instituty by měly 
jak vytvořit vhodné prostředí pro nábor 
pracovníků, tak i zajistit nezbytnou 
flexibilitu pro zaměstnavatele, aby se 
mohli rychle přizpůsobovat změnám 
hospodářské situace, a zároveň zachovávat 
odpovídající jistoty a zdravé, bezpečné 
a dobře uzpůsobené pracovní prostředí pro 
pracovníky, při zajištění ochrany 
pracovních práv a sociální ochrany. Mělo 
by se zamezit pracovněprávním vztahům 
vedoucím k nejistým pracovním 
podmínkám, včetně v případě pracovníků 
platforem, pro které je nezbytné zaručit 
sociální práva, důstojné pracovní 
podmínky, posílit přístup k sociální 
ochraně a zlepšit způsoby jejich 
zastupování, mimo jiné potíráním 
zneužívání atypických pracovních smluv. 
Měl by být zajištěn přístup k účinnému 
a nestrannému řešení sporů a v případě 
neoprávněného propuštění právo na 
nápravu, včetně přiměřené kompenzace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 190
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
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Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly společně se 
sociálními partnery vytvářet spravedlivé, 
transparentní a předvídatelné pracovní 
podmínky, aby využily dynamické 
a produktivní pracovní síly a nových 
pracovních a podnikatelských modelů, 
přičemž by měly zajistit rovnováhu práv 
a povinností. Měly by omezit segmentaci 
uvnitř trhů práce a předcházet jí, bojovat 
proti nehlášené práci a podporovat přechod 
na formy pracovního poměru na dobu 
neurčitou. Pravidla pracovněprávní 
ochrany, pracovní právo a instituty by měly 
jak vytvořit vhodné prostředí pro nábor 
pracovníků, tak i zajistit nezbytnou 
flexibilitu pro zaměstnavatele, aby se 
mohli rychle přizpůsobovat změnám 
hospodářské situace, a zároveň zachovávat 
odpovídající jistoty a zdravé, bezpečné 
a dobře uzpůsobené pracovní prostředí pro 
pracovníky, při zajištění ochrany 
pracovních práv a sociální ochrany. Mělo 
by se zamezit pracovněprávním vztahům 
vedoucím k nejistým pracovním 
podmínkám, včetně v případě pracovníků 
platforem, mimo jiné potíráním zneužívání 
atypických pracovních smluv. Měl by být 
zajištěn přístup k účinnému a nestrannému 
řešení sporů a v případě neoprávněného 
propuštění právo na nápravu, včetně 
přiměřené kompenzace.

Členské státy by měly společně se 
sociálními partnery vytvářet spravedlivé, 
transparentní a předvídatelné pracovní 
podmínky, aby využily dynamické 
a produktivní pracovní síly a nových 
pracovních a podnikatelských modelů, 
přičemž by měly zajistit rovnováhu práv 
a povinností. Měly by omezit segmentaci 
uvnitř trhů práce a předcházet jí, bojovat 
proti nehlášené práci a podporovat přechod 
na formy pracovního poměru na dobu 
neurčitou. Pravidla pracovněprávní 
ochrany, pracovní právo a instituty by měly 
jak vytvořit vhodné prostředí pro nábor 
pracovníků, tak i zajistit nezbytnou 
flexibilitu pro zaměstnavatele, aby se 
mohli rychle přizpůsobovat změnám 
hospodářské situace, a zároveň zachovávat 
odpovídající jistoty a zdravé, bezpečné 
a dobře uzpůsobené pracovní prostředí pro 
pracovníky, při zajištění ochrany 
pracovních práv a sociální ochrany. Mělo 
by se zamezit pracovněprávním vztahům 
vedoucím k nejistým pracovním 
podmínkám, včetně v případě pracovníků 
platforem, mimo jiné potíráním zneužívání 
atypických pracovních smluv. Členské 
státy by měly zajistit, aby tito pracovníci 
skutečně měli spravedlivé pracovní 
podmínky a přístup k odpovídající sociální 
ochraně. Měl by být zajištěn přístup 
k účinnému a nestrannému řešení sporů 
a v případě neoprávněného propuštění 
právo na nápravu, včetně přiměřené 
kompenzace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 191
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
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Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly společně se 
sociálními partnery vytvářet spravedlivé, 
transparentní a předvídatelné pracovní 
podmínky, aby využily dynamické 
a produktivní pracovní síly a nových 
pracovních a podnikatelských modelů, 
přičemž by měly zajistit rovnováhu práv 
a povinností. Měly by omezit segmentaci 
uvnitř trhů práce a předcházet jí, bojovat 
proti nehlášené práci a podporovat přechod 
na formy pracovního poměru na dobu 
neurčitou. Pravidla pracovněprávní 
ochrany, pracovní právo a instituty by měly 
jak vytvořit vhodné prostředí pro nábor 
pracovníků, tak i zajistit nezbytnou 
flexibilitu pro zaměstnavatele, aby se 
mohli rychle přizpůsobovat změnám 
hospodářské situace, a zároveň zachovávat 
odpovídající jistoty a zdravé, bezpečné 
a dobře uzpůsobené pracovní prostředí pro 
pracovníky, při zajištění ochrany 
pracovních práv a sociální ochrany. Mělo 
by se zamezit pracovněprávním vztahům 
vedoucím k nejistým pracovním 
podmínkám, včetně v případě pracovníků 
platforem, mimo jiné potíráním zneužívání 
atypických pracovních smluv. Měl by být 
zajištěn přístup k účinnému a nestrannému 
řešení sporů a v případě neoprávněného 
propuštění právo na nápravu, včetně 
přiměřené kompenzace.

Členské státy by měly společně se 
sociálními partnery vytvářet spravedlivé, 
transparentní a předvídatelné pracovní 
podmínky a bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, aby využily dynamické 
a produktivní pracovní síly a nových 
pracovních a podnikatelských modelů, 
přičemž by měly zajistit rovnováhu práv 
a povinností. Měly by omezit segmentaci 
uvnitř trhů práce a předcházet jí, bojovat 
proti nehlášené práci a falešné samostatné 
výdělečné činnosti a podporovat přechod 
na formy pracovního poměru na dobu 
neurčitou. Pravidla pracovněprávní 
ochrany, pracovní právo a instituty by měly 
jak vytvořit vhodné prostředí pro nábor 
pracovníků, tak i zajistit nezbytnou 
flexibilitu pro zaměstnavatele, aby se 
mohli rychle přizpůsobovat změnám 
hospodářské situace, a zároveň zachovávat 
odpovídající jistoty a zdravé, bezpečné 
a dobře uzpůsobené pracovní prostředí pro 
pracovníky, při zajištění ochrany 
pracovních práv a sociální ochrany. Mělo 
by se zamezit pracovněprávním vztahům 
vedoucím k nejistým pracovním 
podmínkám, včetně v případě pracovníků 
platforem. V tomto ohledu by nemělo 
docházet ke zneužívání atypických 
pracovních smluv. Měl by být zajištěn 
přístup k účinnému a nestrannému řešení 
sporů a v případě neoprávněného 
propuštění právo na nápravu, včetně 
přiměřené kompenzace.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly společně se 
sociálními partnery vytvářet spravedlivé, 
transparentní a předvídatelné pracovní 
podmínky, aby využily dynamické 
a produktivní pracovní síly a nových 
pracovních a podnikatelských modelů, 
přičemž by měly zajistit rovnováhu práv 
a povinností. Měly by omezit segmentaci 
uvnitř trhů práce a předcházet jí, bojovat 
proti nehlášené práci a podporovat přechod 
na formy pracovního poměru na dobu 
neurčitou. Pravidla pracovněprávní 
ochrany, pracovní právo a instituty by měly 
jak vytvořit vhodné prostředí pro nábor 
pracovníků, tak i zajistit nezbytnou 
flexibilitu pro zaměstnavatele, aby se 
mohli rychle přizpůsobovat změnám 
hospodářské situace, a zároveň zachovávat 
odpovídající jistoty a zdravé, bezpečné 
a dobře uzpůsobené pracovní prostředí pro 
pracovníky, při zajištění ochrany 
pracovních práv a sociální ochrany. Mělo 
by se zamezit pracovněprávním vztahům 
vedoucím k nejistým pracovním 
podmínkám, včetně v případě pracovníků 
platforem, mimo jiné potíráním zneužívání 
atypických pracovních smluv. Měl by být 
zajištěn přístup k účinnému a nestrannému 
řešení sporů a v případě neoprávněného 
propuštění právo na nápravu, včetně 
přiměřené kompenzace.

Členské státy by měly společně se 
sociálními partnery vytvářet spravedlivé, 
transparentní a předvídatelné pracovní 
podmínky, aby využily dynamické 
a produktivní pracovní síly a nových 
pracovních a podnikatelských modelů, 
přičemž by měly zajistit rovnováhu práv 
a povinností. Měly by omezit segmentaci 
uvnitř trhů práce a předcházet jí, bojovat 
proti nehlášené práci a podporovat formy 
pracovního poměru na dobu neurčitou. 
Pravidla pracovněprávní ochrany, pracovní 
právo a instituce by měly vytvořit vhodné 
prostředí pro vytváření stabilních a 
kvalitních pracovních míst a zároveň 
zachovávat vysokou míru jistoty a zdravé, 
bezpečné a dobře uzpůsobené pracovní 
prostředí pro pracovníky, při zajištění 
ochrany pracovních práv a nejvyšší možné 
míry sociální ochrany. Mělo by se zamezit 
pracovněprávním vztahům vedoucím 
k nejistým pracovním podmínkám, včetně 
v případě pracovníků digitálních platforem, 
mimo jiné potíráním zneužívání atypických 
pracovních smluv a tím, že bude těmto 
pracovníkům přiznána zvláštní ochrana a 
poskytnuty zvláštní pracovní podmínky. 
Měl by být zajištěn přístup k účinnému 
a nestrannému řešení sporů a v případě 
neoprávněného propuštění právo na 
nápravu, včetně přiměřené kompenzace.

Or. it

Pozměňovací návrh 193
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Politiky by měly zlepšit a podpořit účast na 
trhu práce, soulad mezi poptávkou 
a nabídkou na trhu práce a přechody mezi 
zaměstnáními. Členské státy by měly 
účinně aktivovat osoby, které se mohou 
účastnit trhu práce. Členské státy by měly 
posílit účinnost aktivních politik na trhu 
práce zlepšením jejich zaměření, dosahu, 
pokrytí a jejich propojení s podporou 
příjmu pro nezaměstnané osoby při hledání 
práce, a to na základě práv a povinností 
těchto osob. Členské státy by měly usilovat 
o účinnější a účelnější veřejné služby 
zaměstnanosti tím, že zajistí včasné 
a individuálně uzpůsobené služby na 
podporu uchazečů o zaměstnání, podpoří 
poptávku na trhu práce a zavedou systémy 
řízení výkonnosti.

Politiky by měly zlepšit a podpořit účast na 
trhu práce, soulad mezi poptávkou 
a nabídkou na trhu práce a přechody mezi 
zaměstnáními. Členské státy by měly 
účinně aktivovat osoby, které se mohou 
účastnit trhu práce. Členské státy by měly 
posílit účinnost aktivních politik na trhu 
práce zlepšením jejich zaměření, dosahu, 
pokrytí a jejich propojení s podporou 
příjmu pro nezaměstnané osoby při hledání 
práce, a to na základě práv a povinností 
těchto osob. Členské státy by měly usilovat 
o účinnější a účelnější veřejné služby 
zaměstnanosti tím, že zajistí včasné 
a individuálně uzpůsobené služby na 
podporu uchazečů o zaměstnání, podpoří 
poptávku na trhu práce a zavedou systémy 
řízení výkonnosti. Členské státy se musí 
spoléhat na evropskou síť veřejných 
služeb zaměstnanosti a evropské agentury, 
aby určily osvědčené postupy založené na 
důkazech, podporovaly vzájemné učení a 
větší koordinaci politik zaměstnanosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 194
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Politiky by měly zlepšit a podpořit účast na 
trhu práce, soulad mezi poptávkou 
a nabídkou na trhu práce a přechody mezi 
zaměstnáními. Členské státy by měly 
účinně aktivovat osoby, které se mohou 
účastnit trhu práce. Členské státy by měly 
posílit účinnost aktivních politik na trhu 
práce zlepšením jejich zaměření, dosahu, 
pokrytí a jejich propojení s podporou 
příjmu pro nezaměstnané osoby při hledání 

Politiky by měly zlepšit a podpořit účast na 
trhu práce, soulad mezi poptávkou 
a nabídkou na trhu práce a přechody mezi 
zaměstnáními a zvýšit zaměstnanost i na 
znevýhodněných územích. Členské státy 
by měly účinně aktivovat osoby, které se 
mohou účastnit trhu práce. Členské státy 
by měly posílit účinnost aktivních politik 
na trhu práce zlepšením jejich zaměření, 
dosahu, pokrytí a jejich propojení 
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práce, a to na základě práv a povinností 
těchto osob. Členské státy by měly usilovat 
o účinnější a účelnější veřejné služby 
zaměstnanosti tím, že zajistí včasné 
a individuálně uzpůsobené služby na 
podporu uchazečů o zaměstnání, podpoří 
poptávku na trhu práce a zavedou systémy 
řízení výkonnosti.

s podporou příjmu pro nezaměstnané osoby 
při hledání práce, a to na základě práv 
a povinností těchto osob. Členské státy by 
měly usilovat o účinnější a účelnější 
veřejné služby zaměstnanosti tím, že zajistí 
včasné a individuálně uzpůsobené služby 
na podporu uchazečů o zaměstnání, 
podpoří poptávku na trhu práce a zavedou 
systémy řízení výkonnosti.

Or. en

Odůvodnění

Řada členských států se potýká s velkými územními rozdíly na svých trzích práce, které je 
třeba zohlednit.

Pozměňovací návrh 195
Jeroen Lenaers

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Politiky by měly zlepšit a podpořit účast na 
trhu práce, soulad mezi poptávkou 
a nabídkou na trhu práce a přechody mezi 
zaměstnáními. Členské státy by měly 
účinně aktivovat osoby, které se mohou 
účastnit trhu práce. Členské státy by měly 
posílit účinnost aktivních politik na trhu 
práce zlepšením jejich zaměření, dosahu, 
pokrytí a jejich propojení s podporou 
příjmu pro nezaměstnané osoby při hledání 
práce, a to na základě práv a povinností 
těchto osob. Členské státy by měly usilovat 
o účinnější a účelnější veřejné služby 
zaměstnanosti tím, že zajistí včasné 
a individuálně uzpůsobené služby na 
podporu uchazečů o zaměstnání, podpoří 
poptávku na trhu práce a zavedou systémy 
řízení výkonnosti.

Politiky by měly zlepšit a podpořit účast na 
trhu práce, soulad mezi poptávkou 
a nabídkou na trhu práce a přechody mezi 
zaměstnáními. Členské státy by měly 
účinně aktivovat osoby, které se mohou 
účastnit trhu práce. Členské státy by měly 
posílit účinnost aktivních politik na trhu 
práce zlepšením jejich zaměření, dosahu, 
pokrytí a jejich propojení s podporou 
příjmu pro nezaměstnané osoby při hledání 
práce, a to na základě práv a povinností 
těchto osob. Členské státy by měly usilovat 
o účinnější a účelnější veřejné služby 
zaměstnanosti, a to i pokud jde o 
přeshraniční trh práce, tím, že zajistí 
včasné a individuálně uzpůsobené služby 
na podporu uchazečů o zaměstnání, 
podpoří poptávku na trhu práce a zavedou 
systémy řízení výkonnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Politiky by měly zlepšit a podpořit účast na 
trhu práce, soulad mezi poptávkou 
a nabídkou na trhu práce a přechody mezi 
zaměstnáními. Členské státy by měly 
účinně aktivovat osoby, které se mohou 
účastnit trhu práce. Členské státy by měly 
posílit účinnost aktivních politik na trhu 
práce zlepšením jejich zaměření, dosahu, 
pokrytí a jejich propojení s podporou 
příjmu pro nezaměstnané osoby při hledání 
práce, a to na základě práv a povinností 
těchto osob. Členské státy by měly usilovat 
o účinnější a účelnější veřejné služby 
zaměstnanosti tím, že zajistí včasné 
a individuálně uzpůsobené služby na 
podporu uchazečů o zaměstnání, podpoří 
poptávku na trhu práce a zavedou systémy 
řízení výkonnosti.

Politiky by měly zlepšit a podpořit účast na 
trhu práce, soulad mezi poptávkou 
a nabídkou na trhu práce a přechody mezi 
zaměstnáními, zejména v oblasti digitální 
a ekologické. Členské státy by měly účinně 
aktivovat osoby, které se mohou účastnit 
trhu práce. Členské státy by měly posílit 
účinnost aktivních politik na trhu práce 
zlepšením jejich zaměření, dosahu, pokrytí 
a jejich propojení s podporou příjmu pro 
nezaměstnané osoby při hledání práce, a to 
na základě práv a povinností těchto osob. 
Členské státy by měly usilovat o účinnější 
a účelnější veřejné služby zaměstnanosti 
tím, že zajistí včasné a individuálně 
uzpůsobené služby na podporu uchazečů 
o zaměstnání, podpoří poptávku na trhu 
práce a zavedou systémy řízení výkonnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 197
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 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Politiky by měly zlepšit a podpořit účast na 
trhu práce, soulad mezi poptávkou 
a nabídkou na trhu práce a přechody mezi 
zaměstnáními. Členské státy by měly 

Politiky by měly zlepšit a podpořit účast na 
trhu práce, soulad mezi poptávkou 
a nabídkou na trhu práce a přechody mezi 
zaměstnáními. Členské státy by měly 
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účinně aktivovat osoby, které se mohou 
účastnit trhu práce. Členské státy by měly 
posílit účinnost aktivních politik na trhu 
práce zlepšením jejich zaměření, dosahu, 
pokrytí a jejich propojení s podporou 
příjmu pro nezaměstnané osoby při hledání 
práce, a to na základě práv a povinností 
těchto osob. Členské státy by měly usilovat 
o účinnější a účelnější veřejné služby 
zaměstnanosti tím, že zajistí včasné 
a individuálně uzpůsobené služby na 
podporu uchazečů o zaměstnání, podpoří 
poptávku na trhu práce a zavedou systémy 
řízení výkonnosti.

účinně aktivovat osoby, které se mohou 
účastnit trhu práce, a umožnit jim najít 
kvalitní zaměstnání. Členské státy by měly 
posílit účinnost aktivních politik na trhu 
práce zlepšením jejich zaměření, dosahu, 
pokrytí a jejich propojení s podporou 
důstojného příjmu pro nezaměstnané 
osoby při hledání práce, a to na základě 
práv a povinností těchto osob. Členské 
státy by měly usilovat o účinnější 
a účelnější veřejné služby zaměstnanosti 
tím, že zajistí včasné a individuálně 
uzpůsobené služby na podporu uchazečů 
o zaměstnání, podpoří poptávku na trhu 
práce a zavedou systémy řízení výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Politiky by měly zlepšit a podpořit účast na 
trhu práce, soulad mezi poptávkou 
a nabídkou na trhu práce a přechody mezi 
zaměstnáními. Členské státy by měly 
účinně aktivovat osoby, které se mohou 
účastnit trhu práce. Členské státy by měly 
posílit účinnost aktivních politik na trhu 
práce zlepšením jejich zaměření, dosahu, 
pokrytí a jejich propojení s podporou 
příjmu pro nezaměstnané osoby při hledání 
práce, a to na základě práv a povinností 
těchto osob. Členské státy by měly usilovat 
o účinnější a účelnější veřejné služby 
zaměstnanosti tím, že zajistí včasné 
a individuálně uzpůsobené služby na 
podporu uchazečů o zaměstnání, podpoří 
poptávku na trhu práce a zavedou systémy 
řízení výkonnosti.

Politiky by měly zlepšit a podpořit účast na 
trhu práce, soulad mezi poptávkou 
a nabídkou na trhu práce a přechody mezi 
zaměstnáními. Členské státy by měly 
účinně aktivovat osoby, které se mohou 
účastnit trhu práce. Členské státy by měly 
posílit účinnost aktivních politik na trhu 
práce zlepšením jejich zaměření, dosahu, 
pokrytí a jejich propojení s podporou 
příjmu pro nezaměstnané osoby při hledání 
práce, a to na základě práv a povinností 
těchto osob. Členské státy by měly usilovat 
o účinnější a účelnější veřejné služby 
zaměstnanosti tím, že zajistí včasné 
a individuálně uzpůsobené služby na 
podporu uchazečů o zaměstnání a podpoří 
poptávku na trhu práce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
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 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly poskytnout 
nezaměstnaným přiměřenou podporu 
v nezaměstnanosti po přiměřenou dobu 
v souladu s jejich příspěvky 
a vnitrostátními pravidly způsobilosti. Tato 
podpora by neměla demotivovat od 
rychlého návratu do zaměstnání a měla by 
být doplněna aktivními politikami na trhu 
práce.

Členské státy by měly poskytnout 
nezaměstnaným přiměřenou podporu 
v nezaměstnanosti po přiměřenou dobu 
v souladu s jejich příspěvky 
a vnitrostátními pravidly způsobilosti. Tato 
podpora by měla zajistit nezaměstnaným 
důstojné životní podmínky. Neměla by 
demotivovat od rychlého návratu do 
zaměstnání a měla by být doplněna 
aktivními politikami na trhu práce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
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 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly poskytnout 
nezaměstnaným přiměřenou podporu 
v nezaměstnanosti po přiměřenou dobu 
v souladu s jejich příspěvky 
a vnitrostátními pravidly způsobilosti. Tato 
podpora by neměla demotivovat od 
rychlého návratu do zaměstnání a měla by 
být doplněna aktivními politikami na trhu 
práce.

Členské státy by měly poskytnout 
nezaměstnaným přiměřenou podporu 
v nezaměstnanosti po dostatečnou dobu 
v souladu s jejich příspěvky 
a vnitrostátními pravidly způsobilosti. Tato 
podpora by měla být doplněna aktivními 
politikami na trhu práce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 201
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly poskytnout 
nezaměstnaným přiměřenou podporu 
v nezaměstnanosti po přiměřenou dobu 
v souladu s jejich příspěvky 
a vnitrostátními pravidly způsobilosti. Tato 
podpora by neměla demotivovat od 
rychlého návratu do zaměstnání a měla by 
být doplněna aktivními politikami na trhu 
práce.

Členské státy by měly poskytnout 
nezaměstnaným důstojnou podporu 
v nezaměstnanosti po přiměřenou dobu 
v souladu s jejich příspěvky 
a vnitrostátními pravidly způsobilosti. Tato 
podpora by neměla demotivovat od 
rychlého návratu do zaměstnání a měla by 
být doplněna aktivními politikami na trhu 
práce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Anne Sander

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Měla by být podporována mobilita 
studujících a pracovníků s cílem zvýšit 
zaměstnatelnost, zlepšit dovednosti a 
využít plného potenciálu evropského trhu 
práce a zároveň zajistit spravedlivé 
podmínky pro všechny, kdo vykonávají 
přeshraniční činnost, a posílit správní 
spolupráci mezi vnitrostátními správními 
orgány, pokud jde o mobilní pracovníky. 
Měly by být odstraněny překážky mobility 
ve vzdělávání a odborné přípravě, 
v zaměstnaneckých a osobních penzijních 
pojištěních a při uznávání kvalifikací, 
přičemž uznávání kvalifikací by mělo být 
zjednodušeno. Členské státy by měly 
přijmout opatření k zajištění toho, aby 
správní postupy nepředstavovaly 

Mobilita pracovníků je podmínkou 
řádného fungování evropského vnitřního 
trhu. Členské státy proto musí podporovat 
mobilitu pracovních sil v celé Evropě, aby 
vytvořily nové pracovní příležitosti pro 
pracovníky a poskytly pracovní sílu pro 
podniky. Měla by být podporována 
mobilita studujících během jejich odborné 
přípravy, zejména posílením evropského 
programu mobility ERASMUS+, který 
umožňuje studujícím zlepšit jejich know-
how a dovednosti. Je také třeba 
podporovat mobilitu pracovníků s cílem 
zvýšit zaměstnatelnost, zlepšit dovednosti a 
využít plného potenciálu evropského trhu 
práce a zároveň zajistit spravedlivé 
podmínky pro všechny, kdo vykonávají 
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zbytečnou překážku bránící pracovníkům 
z jiných členských států v přístupu 
k zaměstnání, včetně přeshraničních 
pracovníků. Členské státy by rovněž měly 
zabránit zneužívání stávajících pravidel a 
řešit základní příčiny „odlivu mozků“ z 
určitých regionů, a to i prostřednictvím 
vhodných rozvojových opatření na 
regionální úrovni.

přeshraniční činnost, a posílit správní 
spolupráci mezi vnitrostátními správními 
orgány, pokud jde o mobilní pracovníky. 
Měly by být odstraněny překážky mobility 
ve vzdělávání a odborné přípravě, 
v zaměstnaneckých a osobních penzijních 
pojištěních a při uznávání kvalifikací, 
přičemž uznávání kvalifikací by mělo být 
zjednodušeno. Členské státy by měly 
přijmout opatření k zajištění toho, aby 
správní postupy nepředstavovaly 
zbytečnou překážku bránící pracovníkům 
z jiných členských států v přístupu 
k zaměstnání, včetně přeshraničních 
pracovníků. Členské státy by rovněž měly 
zabránit zneužívání stávajících pravidel a 
řešit základní příčiny „odlivu mozků“ z 
určitých regionů, což poškozuje rozvoj a 
přitažlivost těchto oblastí, a to i 
prostřednictvím vhodných rozvojových 
opatření na regionální úrovni. Členské 
státy by měly propagovat a používat 
příslušné evropské nástroje, jako je síť 
pracovních příležitostí EURES, a 
navazovat přeshraniční partnerství na 
pomoc mobilním pracovníkům v 
přeshraničních regionech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 203
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Měla by být podporována mobilita 
studujících a pracovníků s cílem zvýšit 
zaměstnatelnost, zlepšit dovednosti a 
využít plného potenciálu evropského trhu 
práce a zároveň zajistit spravedlivé 
podmínky pro všechny, kdo vykonávají 
přeshraniční činnost, a posílit správní 
spolupráci mezi vnitrostátními správními 
orgány, pokud jde o mobilní pracovníky. 

Měla by být podporována mobilita 
studujících a pracovníků s cílem zlepšit 
jejich dovednosti a využít plného 
potenciálu evropského trhu práce a zároveň 
zajistit spravedlivé podmínky pro všechny, 
kdo vykonávají přeshraniční činnost, a 
posílit správní spolupráci mezi 
vnitrostátními správními orgány, pokud jde 
o mobilní pracovníky. Měly by být 
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Měly by být odstraněny překážky mobility 
ve vzdělávání a odborné přípravě, 
v zaměstnaneckých a osobních penzijních 
pojištěních a při uznávání kvalifikací, 
přičemž uznávání kvalifikací by mělo být 
zjednodušeno. Členské státy by měly 
přijmout opatření k zajištění toho, aby 
správní postupy nepředstavovaly 
zbytečnou překážku bránící pracovníkům 
z jiných členských států v přístupu 
k zaměstnání, včetně přeshraničních 
pracovníků. Členské státy by rovněž měly 
zabránit zneužívání stávajících pravidel a 
řešit základní příčiny „odlivu mozků“ z 
určitých regionů, a to i prostřednictvím 
vhodných rozvojových opatření na 
regionální úrovni.

odstraněny překážky mobility ve 
vzdělávání a odborné přípravě, 
v zaměstnaneckých a osobních penzijních 
pojištěních a při uznávání kvalifikací, 
přičemž uznávání kvalifikací by mělo být 
zjednodušeno. Členské státy by měly 
přijmout opatření k zajištění toho, aby 
správní postupy nepředstavovaly 
zbytečnou překážku bránící pracovníkům 
z jiných členských států v přístupu 
k zaměstnání, včetně přeshraničních 
pracovníků. Je důležité, aby členské státy 
při provádění opatření, jako jsou uzavření 
hranic s cílem zmírnit šíření onemocnění 
COVID-19, zohledňovaly mobilní 
pracovníky, včetně přeshraničních 
pracovníků, například pokud jde o zdraví 
a bezpečnost, daně a sociální zabezpečení, 
a umožnily jim a jejich rodinným 
příslušníkům co nejsnadněji překračovat 
vnitrostátní hranice za účelem práce nebo 
jiných životně důležitých potřeb, jako je 
návštěva lékaře nebo plnění důležitých 
úředních úkolů v jiném členském státě, a 
to s přihlédnutím na epidemiologickou 
situaci. Členské státy by rovněž měly 
zabránit zneužívání stávajících pravidel a 
řešit základní příčiny „odlivu mozků“ z 
určitých regionů, a to i prostřednictvím 
vhodných rozvojových opatření na 
regionální úrovni.

Or. sk

Pozměňovací návrh 204
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 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Měla by být podporována mobilita 
studujících a pracovníků s cílem zvýšit 

Měla by být podporována mobilita 
studujících a pracovníků s cílem zvýšit 
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zaměstnatelnost, zlepšit dovednosti a 
využít plného potenciálu evropského trhu 
práce a zároveň zajistit spravedlivé 
podmínky pro všechny, kdo vykonávají 
přeshraniční činnost, a posílit správní 
spolupráci mezi vnitrostátními správními 
orgány, pokud jde o mobilní pracovníky. 
Měly by být odstraněny překážky mobility 
ve vzdělávání a odborné přípravě, 
v zaměstnaneckých a osobních penzijních 
pojištěních a při uznávání kvalifikací, 
přičemž uznávání kvalifikací by mělo být 
zjednodušeno. Členské státy by měly 
přijmout opatření k zajištění toho, aby 
správní postupy nepředstavovaly 
zbytečnou překážku bránící pracovníkům 
z jiných členských států v přístupu 
k zaměstnání, včetně přeshraničních 
pracovníků. Členské státy by rovněž měly 
zabránit zneužívání stávajících pravidel a 
řešit základní příčiny „odlivu mozků“ z 
určitých regionů, a to i prostřednictvím 
vhodných rozvojových opatření na 
regionální úrovni.

zaměstnatelnost, zlepšit dovednosti a 
využít plného potenciálu evropského trhu 
práce a zároveň zajistit práva a spravedlivé 
pracovní podmínky pro všechny, kdo 
vykonávají přeshraniční činnost, a posílit 
správní spolupráci mezi vnitrostátními 
správními orgány, pokud jde o mobilní 
pracovníky. Měly by být odstraněny 
překážky mobility ve vzdělávání a odborné 
přípravě, v zaměstnaneckých a osobních 
penzijních pojištěních a při uznávání 
kvalifikací, přičemž uznávání kvalifikací 
by mělo být zjednodušeno. Členské státy 
by měly přijmout opatření k zajištění toho, 
aby správní postupy nepředstavovaly 
zbytečnou překážku bránící pracovníkům 
z jiných členských států v přístupu 
k zaměstnání, včetně přeshraničních 
pracovníků. Je důležité, aby členské státy 
přihlížely při zavádění opatření, jako je 
uzavírání hranic, které má za cíl zmírnit 
dopad nákazy COVID-19, k problematice 
mobilních pracovníků, včetně 
přeshraničních pracovníků, např. pokud 
jde o bezpečnost a ochranu zdraví, daně a 
sociální zabezpečení a koordinaci. 
Členské státy by rovněž měly zabránit 
zneužívání stávajících pravidel a řešit 
základní příčiny „odlivu mozků“ z určitých 
regionů, a to i prostřednictvím vhodných 
rozvojových opatření na regionální úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
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
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Měla by být podporována mobilita 
studujících a pracovníků s cílem zvýšit 
zaměstnatelnost, zlepšit dovednosti a 

Měla by být podporována mobilita 
studujících a pracovníků s cílem zvýšit 
zaměstnatelnost, zlepšit dovednosti a 
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využít plného potenciálu evropského trhu 
práce a zároveň zajistit spravedlivé 
podmínky pro všechny, kdo vykonávají 
přeshraniční činnost, a posílit správní 
spolupráci mezi vnitrostátními správními 
orgány, pokud jde o mobilní pracovníky. 
Měly by být odstraněny překážky mobility 
ve vzdělávání a odborné přípravě, 
v zaměstnaneckých a osobních penzijních 
pojištěních a při uznávání kvalifikací, 
přičemž uznávání kvalifikací by mělo být 
zjednodušeno. Členské státy by měly 
přijmout opatření k zajištění toho, aby 
správní postupy nepředstavovaly 
zbytečnou překážku bránící pracovníkům 
z jiných členských států v přístupu 
k zaměstnání, včetně přeshraničních 
pracovníků. Členské státy by rovněž měly 
zabránit zneužívání stávajících pravidel a 
řešit základní příčiny „odlivu mozků“ z 
určitých regionů, a to i prostřednictvím 
vhodných rozvojových opatření na 
regionální úrovni.

využít plného potenciálu evropského trhu 
práce a zároveň zajistit spravedlivé 
podmínky pro všechny, kdo vykonávají 
přeshraniční činnost, zvýšit přenositelnost 
práv a podpor a posílit správní spolupráci 
mezi vnitrostátními správními orgány, 
pokud jde o mobilní pracovníky. Měly by 
být odstraněny překážky mobility ve 
vzdělávání a odborné přípravě, 
v zaměstnaneckých a osobních penzijních 
pojištěních a při uznávání kvalifikací, 
přičemž uznávání kvalifikací by mělo být 
zjednodušeno. Členské státy by měly 
přijmout opatření k zajištění toho, aby 
správní postupy nepředstavovaly 
zbytečnou překážku bránící pracovníkům 
z jiných členských států v přístupu 
k zaměstnání, včetně přeshraničních 
pracovníků. Členské státy by se měly plně 
zasadit o digitalizaci veřejných služeb s 
cílem usnadnit spravedlivou mobilitu 
pracovníků, zejména pokud jde o 
koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Členské státy by rovněž měly 
zabránit zneužívání stávajících pravidel a 
řešit základní příčiny „odlivu mozků“ z 
určitých regionů, a to i prostřednictvím 
vhodných rozvojových opatření na 
regionální úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 206
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Měla by být podporována mobilita 
studujících a pracovníků s cílem zvýšit 
zaměstnatelnost, zlepšit dovednosti a 
využít plného potenciálu evropského trhu 
práce a zároveň zajistit spravedlivé 
podmínky pro všechny, kdo vykonávají 
přeshraniční činnost, a posílit správní 

Měla by být podporována mobilita 
studujících a pracovníků coby jejich 
základní právo a svobodná volba s cílem 
zvýšit zaměstnatelnost, zlepšit dovednosti a 
využít plného potenciálu evropského trhu 
práce a zároveň zajistit spravedlivé 
podmínky pro všechny, kdo vykonávají 
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spolupráci mezi vnitrostátními správními 
orgány, pokud jde o mobilní pracovníky. 
Měly by být odstraněny překážky mobility 
ve vzdělávání a odborné přípravě, 
v zaměstnaneckých a osobních penzijních 
pojištěních a při uznávání kvalifikací, 
přičemž uznávání kvalifikací by mělo být 
zjednodušeno. Členské státy by měly 
přijmout opatření k zajištění toho, aby 
správní postupy nepředstavovaly 
zbytečnou překážku bránící pracovníkům 
z jiných členských států v přístupu 
k zaměstnání, včetně přeshraničních 
pracovníků. Členské státy by rovněž měly 
zabránit zneužívání stávajících pravidel a 
řešit základní příčiny „odlivu mozků“ z 
určitých regionů, a to i prostřednictvím 
vhodných rozvojových opatření na 
regionální úrovni.

přeshraniční činnost, a posílit správní 
spolupráci mezi vnitrostátními správními 
orgány, pokud jde o mobilní pracovníky. 
Měly by být odstraněny překážky mobility 
ve vzdělávání a odborné přípravě, 
v zaměstnaneckých a osobních penzijních 
pojištěních a při uznávání kvalifikací, 
přičemž uznávání kvalifikací by mělo být 
zjednodušeno. Členské státy by měly 
přijmout opatření k zajištění toho, aby 
správní postupy nepředstavovaly 
zbytečnou překážku bránící pracovníkům 
z jiných členských států v přístupu 
k zaměstnání, včetně přeshraničních 
pracovníků. Členské státy by rovněž měly 
zabránit zneužívání stávajících pravidel a 
řešit základní příčiny „odlivu mozků“ z 
určitých regionů, a to i prostřednictvím 
vhodných rozvojových opatření na 
regionální úrovni.

Or. it

Pozměňovací návrh 207
Jeroen Lenaers

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Měla by být podporována mobilita 
studujících a pracovníků s cílem zvýšit 
zaměstnatelnost, zlepšit dovednosti a 
využít plného potenciálu evropského trhu 
práce a zároveň zajistit spravedlivé 
podmínky pro všechny, kdo vykonávají 
přeshraniční činnost, a posílit správní 
spolupráci mezi vnitrostátními správními 
orgány, pokud jde o mobilní pracovníky. 
Měly by být odstraněny překážky mobility 
ve vzdělávání a odborné přípravě, 
v zaměstnaneckých a osobních penzijních 
pojištěních a při uznávání kvalifikací, 
přičemž uznávání kvalifikací by mělo být 
zjednodušeno. Členské státy by měly 
přijmout opatření k zajištění toho, aby 

Měla by být podporována mobilita 
studujících a pracovníků s cílem zvýšit 
zaměstnatelnost, zlepšit dovednosti a 
využít plného potenciálu evropského trhu 
práce a zároveň zajistit spravedlivé 
podmínky pro všechny, kdo vykonávají 
přeshraniční činnost, a posílit správní 
spolupráci mezi vnitrostátními správními 
orgány, pokud jde o mobilní pracovníky. 
Měly by být odstraněny překážky mobility 
ve vzdělávání a odborné přípravě, 
v zaměstnaneckých a osobních penzijních 
pojištěních a při uznávání kvalifikací, 
přičemž uznávání kvalifikací by mělo být 
zjednodušeno. Členské státy by měly 
přijmout opatření k zajištění toho, aby 
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správní postupy nepředstavovaly 
zbytečnou překážku bránící pracovníkům 
z jiných členských států v přístupu 
k zaměstnání, včetně přeshraničních 
pracovníků. Členské státy by rovněž měly 
zabránit zneužívání stávajících pravidel a 
řešit základní příčiny „odlivu mozků“ z 
určitých regionů, a to i prostřednictvím 
vhodných rozvojových opatření na 
regionální úrovni.

správní postupy nepředstavovaly 
zbytečnou překážku bránící pracovníkům 
z jiných členských států v přístupu 
k zaměstnání, včetně přeshraničních a 
příhraničních pracovníků. Členské státy 
by rovněž měly zabránit zneužívání 
stávajících pravidel a řešit základní příčiny 
„odlivu mozků“ z určitých regionů, a to i 
prostřednictvím vhodných rozvojových 
opatření na regionální úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možné čelit velkým šokům, měly 
by členské státy vytvořit dlouhodobé 
společné 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 209
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 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě stávajících vnitrostátních 
postupů a s cílem dosáhnout účinnějšího 

Na základě stávajících vnitrostátních 
postupů a s cílem dosáhnout účinnějšího 
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sociálního dialogu a lepších sociálně-
ekonomických výsledků by členské státy 
měly zajistit včasné a smysluplné zapojení 
sociálních partnerů do koncipování 
a provádění reforem a politik v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a případně 
hospodářských reforem a politik, mimo 
jiné prostřednictvím podpory pro zvýšení 
kapacity sociálních partnerů. Členské státy 
by měly podporovat sociální dialog a 
kolektivní vyjednávání. Sociální partneři 
by měli být podporováni ve sjednávání 
a uzavírání kolektivních smluv 
v záležitostech, které se jich týkají, 
přičemž je třeba respektovat jejich 
samostatnost a právo na kolektivní akce.

sociálního dialogu a lepších sociálně-
ekonomických výsledků by členské státy 
měly zajistit včasné a smysluplné zapojení 
sociálních partnerů do koncipování 
a provádění reforem a politik v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a případně 
hospodářských reforem a politik, mimo 
jiné prostřednictvím podpory pro zvýšení 
kapacity sociálních partnerů. Členské státy 
by měly posílit a podporovat sociální 
dialog a kolektivní vyjednávání a přijmout 
opatření k rozšíření rozsahu kolektivního 
vyjednávání, a to i v případě 
nestandardních forem zaměstnání. 
Sociální partneři by měli být podporováni 
ve sjednávání a uzavírání kolektivních 
smluv v záležitostech, které se jich týkají, 
přičemž je třeba respektovat jejich 
samostatnost a právo na kolektivní akce.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě stávajících vnitrostátních 
postupů a s cílem dosáhnout účinnějšího 
sociálního dialogu a lepších sociálně-
ekonomických výsledků by členské státy 
měly zajistit včasné a smysluplné zapojení 
sociálních partnerů do koncipování 
a provádění reforem a politik v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a případně 
hospodářských reforem a politik, mimo 
jiné prostřednictvím podpory pro zvýšení 
kapacity sociálních partnerů. Členské státy 
by měly podporovat sociální dialog a 
kolektivní vyjednávání. Sociální partneři 
by měli být podporováni ve sjednávání 
a uzavírání kolektivních smluv 
v záležitostech, které se jich týkají, 
přičemž je třeba respektovat jejich 

Na základě stávajících vnitrostátních 
postupů a s cílem dosáhnout účinnějšího 
sociálního dialogu a lepších sociálně-
ekonomických výsledků by členské státy 
měly zajistit včasné a smysluplné zapojení 
sociálních partnerů do koncipování 
a provádění reforem a politik v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a případně 
hospodářských reforem a politik, mimo 
jiné prostřednictvím podpory pro zvýšení 
kapacity sociálních partnerů. Členské státy 
by měly přijmout opatření na posílení a 
podporu sociálního dialogu a kolektivního 
vyjednávání. Sociální partneři by měli být 
podporováni ve sjednávání a uzavírání 
kolektivních smluv v záležitostech, které se 
jich týkají, přičemž je třeba respektovat 
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samostatnost a právo na kolektivní akce. jejich samostatnost a právo na kolektivní 
akce.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě stávajících vnitrostátních 
postupů a s cílem dosáhnout účinnějšího 
sociálního dialogu a lepších sociálně-
ekonomických výsledků by členské státy 
měly zajistit včasné a smysluplné zapojení 
sociálních partnerů do koncipování 
a provádění reforem a politik v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a případně 
hospodářských reforem a politik, mimo 
jiné prostřednictvím podpory pro zvýšení 
kapacity sociálních partnerů. Členské státy 
by měly podporovat sociální dialog a 
kolektivní vyjednávání. Sociální partneři 
by měli být podporováni ve sjednávání 
a uzavírání kolektivních smluv 
v záležitostech, které se jich týkají, 
přičemž je třeba respektovat jejich 
samostatnost a právo na kolektivní akce.

Na základě stávajících vnitrostátních 
postupů a s cílem podporovat a dosáhnout 
účinnějšího a intenzivnějšího sociálního 
dialogu a lepších sociálně-ekonomických 
výsledků by členské státy měly zajistit 
včasné a smysluplné zapojení sociálních 
partnerů do koncipování a provádění 
reforem a politik v oblasti zaměstnanosti, 
sociálních a případně hospodářských 
reforem a politik, mimo jiné 
prostřednictvím podpory pro zvýšení 
kapacity sociálních partnerů. Členské státy 
by měly podporovat sociální dialog a 
kolektivní vyjednávání. Sociální partneři 
by měli být podporováni ve sjednávání 
a uzavírání kolektivních smluv 
v záležitostech, které se jich týkají, 
přičemž je třeba respektovat jejich 
samostatnost a právo na kolektivní akce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve vhodných případech by členské státy na Ve vhodných případech by členské státy na 
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základě stávajících vnitrostátních postupů 
měly přihlížet ke zkušenostem příslušných 
organizací občanské společnosti v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních otázek.

základě stávajících vnitrostátních postupů 
měly přihlížet ke zkušenostem příslušných 
organizací občanské společnosti v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních otázek, včetně 
těch, které zatupují skupiny, jež se v 
přístupu ke kvalitním pracovním místům 
potýkají s překážkami.

Or. pl

Pozměňovací návrh 213
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 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souvislosti s rozšířením onemocnění 
COVID-19 je k omezení rizika infekce 
a šíření viru a dalších nemocí nutné 
zajistit zdravé a bezpečné pracovní 
prostředí. Členské státy by měly zajistit, 
aby zaměstnavatelé dostáli své 
odpovědnosti za bezpečnost a ochranu 
zdraví pracovníků a aby jejich zástupcům 
poskytovali přiměřené informace, 
vyhodnocovali riziko a přijímali 
preventivní opatření. K zajištění lepšího 
fungování pracovního trhu by měly 
členské státy investovat do bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a 
zajistit zástupcům inspektorátů práce 
nebo odborů, kteří mají na starost 
bezpečnost a ochranu zdraví, příslušné 
prostředky a ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Dragoș Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
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Samira Rafaela

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly spolupracovat na 
zajišťování systémů sociální ochrany pro 
příhraniční pracovníky a osoby 
samostatně výdělečně činné pracující a 
žijící v různých členských státech. 
Modernizace systému sociální ochrany by 
měla napomoci zásadám evropského trhu 
práce a zajišťovat udržitelnou sociální 
ochranu, která je univerzální a 
přeshraniční. To by mělo zaručit ochranu 
a účinnost systémů sociální ochrany, 
které řeší nedostatky v ochraně a zaručuje 
produktivní přeshraniční pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba zaručit řádné fungování 
vnitřního trhu, aby se zajistily dodávky 
základních prostředků. Komise a členské 
státy by měly pracovat koordinovaně s 
cílem zajistit bezpečné obnovení volného 
pohybu a plynulého toku zboží mezi 
členskými státy a zabránit tak přerušení 
dodavatelského řetězce.

Or. es

Pozměňovací návrh 216
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly řešit dopad krize 
COVID-19 na trh práce podporou 
pracovníků, kteří jsou dočasně „fakticky 
nezaměstnaní“, protože zaměstnavatelé 
byli nuceni uzavřít své provozy, a také 
podporou osob samostatně výdělečně 
činných a malých podniků, aby si udržely 
zaměstnance / živnost.

Or. en

Odůvodnění

Krize COVID-19 už výrazně postihla trhy práce, což se bude ještě zhoršovat, neboť pandemie 
trvá, preventivní opatření zavedená s cílem omezit její šíření stále platí. Opatření zaměřená 
na jednotlivce s cílem zajistit stabilní příjem, na malé podniky s cílem zachovat pracovní 
místa a na osoby samostatně výdělečně činné za účelem podpory jejich dalšího fungování 
nebo přežití mají klíčový význam pro předcházení nebývalým nárůstům počtu 
nezaměstnaných, rozsáhlé ztrátě pracovních míst a zániku množství společností a pro zajištění 
snazšího hospodářského oživení po odeznění pandemie.

Pozměňovací návrh 217
Guido Reil

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat 
inkluzivní trhy práce, které jsou otevřené 
všem, zavedením účinných opatření pro 
boj proti všem formám diskriminace a na 
podporu rovných příležitostí pro 
nedostatečně zastoupené skupiny na trhu 
práce, s řádným zřetelem k regionálnímu 
a územnímu rozměru. Členské státy by 
měly zajistit rovné zacházení, pokud jde 
o zaměstnání, sociální ochranu, zdravotní 
a dlouhodobou péči, vzdělávání a přístup 
ke zboží a službám bez ohledu na pohlaví, 
rasový nebo etnický původ, náboženské 

Členské státy by měly bojovat proti všem 
formám diskriminace na trhu práce 
a aktivně podporovat rovné příležitosti.
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vyznání nebo přesvědčení, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 218
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 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat 
inkluzivní trhy práce, které jsou otevřené 
všem, zavedením účinných opatření pro 
boj proti všem formám diskriminace a na 
podporu rovných příležitostí pro 
nedostatečně zastoupené skupiny na trhu 
práce, s řádným zřetelem k regionálnímu a 
územnímu rozměru. Členské státy by měly 
zajistit rovné zacházení, pokud jde 
o zaměstnání, sociální ochranu, zdravotní a 
dlouhodobou péči, vzdělávání a přístup ke 
zboží a službám bez ohledu na pohlaví, 
rasový nebo etnický původ, náboženské 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci.

Členské státy by měly podporovat sociální 
práva a inkluzivní trhy práce, které jsou 
otevřené všem, zavedením účinných 
opatření pro boj proti všem formám 
diskriminace a na podporu rovných 
příležitostí pro nedostatečně zastoupené 
skupiny na trhu práce, s řádným zřetelem k 
regionálnímu a územnímu rozměru. 
Členské státy by měly zajistit rovné 
odměňování a stejná práva za stejnou 
práci na stejném místě, jakož i rovné 
zacházení, pokud jde o sociální ochranu, 
zdravotní a dlouhodobou péči, bydlení, 
vzdělávání a přístup ke zboží a službám 
bez ohledu na pohlaví, rasový nebo etnický 
původ, státní příslušnost, náboženské 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat 
inkluzivní trhy práce, které jsou otevřené 
všem, zavedením účinných opatření pro 
boj proti všem formám diskriminace a na 
podporu rovných příležitostí pro 
nedostatečně zastoupené skupiny na trhu 
práce, s řádným zřetelem k regionálnímu a 
územnímu rozměru. Členské státy by měly 
zajistit rovné zacházení, pokud jde 
o zaměstnání, sociální ochranu, zdravotní a 
dlouhodobou péči, vzdělávání a přístup ke 
zboží a službám bez ohledu na pohlaví, 
rasový nebo etnický původ, náboženské 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci.

S ohledem na současné dlouhodobé 
sociální a hospodářské výzvy, které 
představuje epidemie COVID-19, by 
členské státy měly podporovat inkluzivní 
trhy práce, které jsou otevřené všem. Za 
tímto účelem by měla být zavedena účinná 
opatření pro boj proti všem formám 
diskriminace a na podporu rovných 
příležitostí pro nedostatečně zastoupené 
skupiny na trhu práce, s řádným zřetelem k 
regionálnímu a územnímu rozměru. 
Členské státy by měly zajistit rovné 
zacházení, pokud jde o zaměstnání, 
sociální ochranu, zdravotní a dlouhodobou 
péči, vzdělávání a přístup ke zboží 
a službám bez ohledu na pohlaví, rasový 
nebo etnický původ, náboženské vyznání 
nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk 
nebo sexuální orientaci.

Or. pl

Pozměňovací návrh 220
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat 
inkluzivní trhy práce, které jsou otevřené 
všem, zavedením účinných opatření pro 
boj proti všem formám diskriminace a na 
podporu rovných příležitostí pro 
nedostatečně zastoupené skupiny na trhu 
práce, s řádným zřetelem k regionálnímu a 
územnímu rozměru. Členské státy by měly 
zajistit rovné zacházení, pokud jde 
o zaměstnání, sociální ochranu, zdravotní a 
dlouhodobou péči, vzdělávání a přístup ke 
zboží a službám bez ohledu na pohlaví, 
rasový nebo etnický původ, náboženské 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotní 

Členské státy by měly podporovat 
inkluzivní trhy práce, které jsou otevřené 
všem, zavedením účinných opatření pro 
boj proti všem formám diskriminace a na 
podporu rovných příležitostí pro 
nedostatečně zastoupené skupiny na trhu 
práce, s řádným zřetelem k regionálnímu a 
územnímu rozměru. Členské státy by měly 
zajistit rovné zacházení, pokud jde 
o zaměstnání, sociální ochranu, zdravotní a 
dlouhodobou péči, vzdělávání a přístup ke 
zboží a službám bez ohledu na pohlaví, 
rasový nebo etnický původ, náboženské 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotní 
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postižení, věk nebo sexuální orientaci. postižení, očekávané budoucí zdravotní 
problémy, věk nebo sexuální orientaci.

Or. sk

Pozměňovací návrh 221
José Manuel Fernandes

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat 
inkluzivní trhy práce, které jsou otevřené 
všem, zavedením účinných opatření pro boj 
proti všem formám diskriminace a na 
podporu rovných příležitostí pro 
nedostatečně zastoupené skupiny na trhu 
práce, s řádným zřetelem k regionálnímu a 
územnímu rozměru. Členské státy by měly 
zajistit rovné zacházení, pokud jde 
o zaměstnání, sociální ochranu, zdravotní a 
dlouhodobou péči, vzdělávání a přístup ke 
zboží a službám bez ohledu na pohlaví, 
rasový nebo etnický původ, náboženské 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci.

Členské státy by měly podporovat 
konkurenceschopnost, otevřenost a 
inkluzivitu na trhu práce zavedením 
účinných opatření pro boj proti všem 
formám diskriminace a na podporu 
rovných příležitostí pro nedostatečně 
zastoupené skupiny na trhu práce, s 
řádným zřetelem k regionálnímu a 
územnímu rozměru. Členské státy by měly 
zajistit rovné zacházení, pokud jde 
o zaměstnání, sociální ochranu, zdravotní a 
dlouhodobou péči, vzdělávání a přístup ke 
zboží a službám bez ohledu na pohlaví, 
rasový nebo etnický původ, náboženské 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci.

Or. pt

Pozměňovací návrh 222
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly podporovat 
inkluzivní trhy práce, které jsou otevřené 
všem, zavedením účinných opatření pro 
boj proti všem formám diskriminace a na 
podporu rovných příležitostí pro 

Členské státy by měly podporovat 
inkluzivní trhy práce, které jsou otevřené 
všem s legálním statusem, zavedením 
účinných opatření pro boj proti všem 
formám diskriminace a na podporu 
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nedostatečně zastoupené skupiny na trhu 
práce, s řádným zřetelem k regionálnímu a 
územnímu rozměru. Členské státy by měly 
zajistit rovné zacházení, pokud jde 
o zaměstnání, sociální ochranu, zdravotní a 
dlouhodobou péči, vzdělávání a přístup ke 
zboží a službám bez ohledu na pohlaví, 
rasový nebo etnický původ, náboženské 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci.

rovných příležitostí, s řádným zřetelem k 
regionálnímu a územnímu rozměru. 
Členské státy by měly zajistit rovné 
zacházení, pokud jde o zaměstnání, 
sociální ochranu, zdravotní a dlouhodobou 
péči, vzdělávání a přístup ke zboží 
a službám bez ohledu na pohlaví, rasový 
nebo etnický původ, náboženské vyznání 
nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk 
nebo sexuální orientaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly modernizovat 
systémy sociální ochrany, aby poskytovaly 
odpovídající, účinnou, účelnou a 
udržitelnou sociální ochranu ve všech 
fázích života jednotlivce a přitom 
podporovaly sociální začlenění a 
vzestupnou sociální mobilitu, vybízely k 
účasti na trhu práce a řešily nerovnosti, 
mimo jiné vytvořením systémů daní 
a dávek. Účinnost systémů sociální 
ochrany se zlepší, pokud budou univerzální 
přístupy doplněny o přístupy selektivní. 
Modernizace systémů sociální ochrany by 
měla vést k lepšímu přístupu, kvalitě, 
přiměřenosti a udržitelnosti.

Členské státy by měly zlepšit systémy 
sociální ochrany, aby poskytovaly 
odpovídající, účinnou a účelnou sociální 
ochranu ve všech fázích života jednotlivce 
a přitom podporovaly sociální začlenění a 
vzestupnou sociální mobilitu, vybízely k 
účasti na trhu práce a řešily nerovnosti, 
mimo jiné zlepšením a postupným 
zaváděním systémů daní a dávek ve 
prospěch méně majetných a 
zranitelnějších skupin obyvatel. Účinnost 
systémů sociální ochrany se zlepší, pokud 
budou univerzální přístupy doplněny 
o přístupy selektivní. Zlepšení systémů 
sociální ochrany by mělo vést k lepšímu 
přístupu, kvalitě a přiměřenosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 224
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
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Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly modernizovat 
systémy sociální ochrany, aby poskytovaly 
odpovídající, účinnou, účelnou a 
udržitelnou sociální ochranu ve všech 
fázích života jednotlivce a přitom 
podporovaly sociální začlenění a 
vzestupnou sociální mobilitu, vybízely k 
účasti na trhu práce a řešily nerovnosti, 
mimo jiné vytvořením systémů daní 
a dávek. Účinnost systémů sociální 
ochrany se zlepší, pokud budou univerzální 
přístupy doplněny o přístupy selektivní. 
Modernizace systémů sociální ochrany by 
měla vést k lepšímu přístupu, kvalitě, 
přiměřenosti a udržitelnosti.

Členské státy by měly zajistit dostatečné 
investice do systémů sociální ochrany, aby 
poskytovaly odpovídající, účinnou, 
účelnou a udržitelnou sociální ochranu 
ve všech fázích života jednotlivce a přitom 
bojovaly proti chudobě a podporovaly 
sociální začlenění a vzestupnou sociální 
konvergenci, podpořily účast na trhu práce 
a řešily nerovnosti, mimo jiné vytvořením 
systémů daní a dávek. Účinnost systémů 
sociální ochrany se zlepší, pokud budou 
univerzální přístupy doplněny o přístupy 
selektivní. Zlepšení systémů sociální 
ochrany by mělo vést k lepšímu přístupu, 
kvalitě, přiměřenosti a udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
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
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly modernizovat 
systémy sociální ochrany, aby poskytovaly 
odpovídající, účinnou, účelnou a 
udržitelnou sociální ochranu ve všech 
fázích života jednotlivce a přitom 
podporovaly sociální začlenění a 
vzestupnou sociální mobilitu, vybízely k 
účasti na trhu práce a řešily nerovnosti, 
mimo jiné vytvořením systémů daní 
a dávek. Účinnost systémů sociální 
ochrany se zlepší, pokud budou univerzální 
přístupy doplněny o přístupy selektivní. 
Modernizace systémů sociální ochrany by 

Členské státy by měly modernizovat 
systémy sociální ochrany, aby poskytovaly 
odpovídající, účinnou, účelnou a 
udržitelnou sociální ochranu pro všechny 
ve všech fázích života jednotlivce a přitom 
podporovaly sociální začlenění a 
vzestupnou sociální mobilitu, vybízely k 
účasti na trhu práce a řešily nerovnosti, 
mimo jiné vytvořením systémů daní 
a dávek. Účinnost systémů sociální 
ochrany se zlepší, pokud budou univerzální 
přístupy doplněny o přístupy selektivní. 
Modernizace systémů sociální ochrany by 
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měla vést k lepšímu přístupu, kvalitě, 
přiměřenosti a udržitelnosti.

měla vést k lepšímu přístupu, kvalitě, 
přiměřenosti a udržitelnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 226
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly modernizovat 
systémy sociální ochrany, aby poskytovaly 
odpovídající, účinnou, účelnou a 
udržitelnou sociální ochranu ve všech 
fázích života jednotlivce a přitom 
podporovaly sociální začlenění a 
vzestupnou sociální mobilitu, vybízely k 
účasti na trhu práce a řešily nerovnosti, 
mimo jiné vytvořením systémů daní 
a dávek. Účinnost systémů sociální 
ochrany se zlepší, pokud budou univerzální 
přístupy doplněny o přístupy selektivní. 
Modernizace systémů sociální ochrany by 
měla vést k lepšímu přístupu, kvalitě, 
přiměřenosti a udržitelnosti.

Netýká se českého znění.    

Or. pl

Pozměňovací návrh 227
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly rozvíjet a integrovat 
tři prvky aktivního začleňování: 
přiměřenou podporu příjmu, inkluzivní 
trhy práce a přístup ke kvalitním 
podpůrným službám, které vyhovují 
individuálním potřebám. Systémy sociální 

Členské státy by měly rozvíjet a integrovat 
tři prvky aktivního začleňování: 
přiměřenou podporu příjmu, inkluzivní 
trhy práce a přístup ke kvalitním 
podpůrným službám, které vyhovují 
individuálním potřebám. Systémy sociální 
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ochrany by měly zajistit přiměřené dávky 
poskytující minimální příjem každému, 
kdo nemá dostatečné prostředky, 
a podporovat sociální začlenění tím, že 
budou obyvatele podněcovat k aktivní 
účasti na trhu práce a ve společnosti, 
rovněž prostřednictvím cílených sociálních 
služeb.

ochrany by měly zajistit důstojné dávky 
poskytující minimální příjem každému, 
kdo nemá dostatečné prostředky, 
a podporovat sociální začlenění tím, že 
budou obyvatele podněcovat k aktivní 
účasti na trhu práce a ve společnosti, 
rovněž prostřednictvím cílených sociálních 
služeb.

Or. sk

Pozměňovací návrh 228
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly rozvíjet a integrovat 
tři prvky aktivního začleňování: 
přiměřenou podporu příjmu, inkluzivní 
trhy práce a přístup ke kvalitním 
podpůrným službám, které vyhovují 
individuálním potřebám. Systémy sociální 
ochrany by měly zajistit přiměřené dávky 
poskytující minimální příjem každému, 
kdo nemá dostatečné prostředky, 
a podporovat sociální začlenění tím, že 
budou obyvatele podněcovat k aktivní 
účasti na trhu práce a ve společnosti, 
rovněž prostřednictvím cílených sociálních 
služeb.

Členské státy by měly rozvíjet a integrovat 
tři prvky aktivního začleňování: 
přiměřenou podporu příjmu, inkluzivní 
trhy práce a přístup ke kvalitním 
podpůrným službám, které vyhovují 
individuálním potřebám. Systémy sociální 
ochrany by měly zajistit přiměřené dávky 
poskytující minimální příjem každému, 
kdo nemá dostatečné prostředky, 
a podporovat sociální začlenění tím, že 
budou podporovat aktivní účast obyvatel 
na trhu práce a ve společnosti, rovněž 
prostřednictvím cílených sociálních služeb.

Or. pl

Pozměňovací návrh 229
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly rozvíjet a integrovat Členské státy by měly rozvíjet a integrovat 
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tři prvky aktivního začleňování: 
přiměřenou podporu příjmu, inkluzivní 
trhy práce a přístup ke kvalitním 
podpůrným službám, které vyhovují 
individuálním potřebám. Systémy sociální 
ochrany by měly zajistit přiměřené dávky 
poskytující minimální příjem každému, 
kdo nemá dostatečné prostředky, 
a podporovat sociální začlenění tím, že 
budou obyvatele podněcovat k aktivní 
účasti na trhu práce a ve společnosti, 
rovněž prostřednictvím cílených sociálních 
služeb.

tři prvky aktivního začleňování: přiměřené 
podpory příjmu, inkluzivních trhů práce a 
přístupu ke kvalitním službám, které 
vyhovují individuálním potřebám. Systémy 
sociální ochrany by měly zajistit přiměřené 
dávky poskytující minimální příjem 
každému, kdo nemá dostatečné prostředky, 
a podporovat sociální začlenění tím, že 
budou obyvatele podněcovat k aktivní 
účasti na trhu práce a ve společnosti, 
rovněž prostřednictvím cílených sociálních 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Stávající „tři prvky aktivního začleňování“ obsahují „kvalitní služby“, navrhujeme proto 
vypustit přívlastek „podpůrný“.

Pozměňovací návrh 230
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 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zajištění rovných příležitostí má 
zásadní význam nabídka cenově 
dostupných, přístupných a kvalitních 
služeb, jako jsou předškolní vzdělávání 
a péče, mimoškolní péče, vzdělávání, 
odborná příprava, bydlení, zdravotní 
služby a dlouhodobá péče. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména 
chudobě pracujících a dětské chudobě. 
Členské státy by měly zajistit, aby měl 
každý, děti nevyjímaje, přístup 
k základním službám. Osobám, které to 
potřebují nebo které se nacházejí ve 
zranitelné situaci, by měly členské státy 
zajistit přístup k přiměřenému sociálnímu 

Pro zajištění rovných příležitostí má 
zásadní význam nabídka cenově 
dostupných, přístupných a kvalitních 
služeb, jako jsou předškolní vzdělávání 
a péče, mimoškolní péče, vzdělávání, 
odborná příprava, bydlení, zdravotní 
služby a dlouhodobá péče. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména 
chudobě pracujících a dětské chudobě. 
Členské státy by měly zajistit, aby měl 
každý, děti nevyjímaje, přístup 
k základním službám. Osobám, které to 
potřebují nebo které se nacházejí ve 
zranitelné situaci, by měly členské státy 
zajistit přístup k přiměřenému sociálnímu 
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bydlení nebo pomoc v této oblasti. Ve 
vztahu k těmto službám by měly být 
zohledněny zvláštní potřeby osob se 
zdravotním postižením, mimo jiné pokud 
jde o přístupnost. Specificky by měla být 
řešena problematika bezdomovectví.

bydlení nebo pomoc v této oblasti. Členské 
státy by rovněž měly podniknout kroky k 
zajištění spravedlivé transformace, pokud 
jde o zlepšení energetické účinnosti 
stávajícího bydlení, a k řádnému řešení 
problému energetické chudoby v 
souvislosti se Zelenou dohodou. Ve vztahu 
k těmto službám by měly být zohledněny 
zvláštní potřeby osob se zdravotním 
postižením, mimo jiné pokud jde o 
přístupnost. Specificky by měla být řešena 
problematika bezdomovectví na základě 
přístupu „bydlení především“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 231
Guido Reil

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zajištění rovných příležitostí má 
zásadní význam nabídka cenově 
dostupných, přístupných a kvalitních 
služeb, jako jsou předškolní vzdělávání 
a péče, mimoškolní péče, vzdělávání, 
odborná příprava, bydlení, zdravotní 
služby a dlouhodobá péče. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména 
chudobě pracujících a dětské chudobě. 
Členské státy by měly zajistit, aby měl 
každý, děti nevyjímaje, přístup 
k základním službám. Osobám, které to 
potřebují nebo které se nacházejí ve 
zranitelné situaci, by měly členské státy 
zajistit přístup k přiměřenému sociálnímu 
bydlení nebo pomoc v této oblasti. Ve 
vztahu k těmto službám by měly být 
zohledněny zvláštní potřeby osob se 
zdravotním postižením, mimo jiné pokud 
jde o přístupnost. Specificky by měla být 
řešena problematika bezdomovectví.

Pro zajištění rovných příležitostí má 
zásadní význam nabídka cenově 
dostupných, přístupných a kvalitních 
služeb, jako jsou předškolní vzdělávání 
a péče, mimoškolní péče, vzdělávání, 
odborná příprava, bydlení, zdravotní 
služby a dlouhodobá péče. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména 
chudobě pracujících a dětské chudobě. 
Členské státy by měly zajistit, aby měl 
každý, děti nevyjímaje, přístup 
k základním službám. Osobám, které to 
potřebují nebo které se nacházejí ve 
zranitelné situaci, by měly členské státy 
zajistit přístup k přiměřenému sociálnímu 
bydlení nebo pomoc v této oblasti. Ve 
vztahu k těmto službám by měly být 
zohledněny zvláštní potřeby osob se 
zdravotním postižením, mimo jiné pokud 
jde o přístupnost. Hospodářské důsledky 
krize způsobené COVID-19 vedou v 
jednotlivých členských státech k nárůstu 
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bezdomovectví. Opatření a omezení 
vycházení navíc vedou k významnému 
nárůstu domácího násilí. Členské státy by 
měly proti tomuto vývoji působit cílenými 
opatřeními.

Or. de

Pozměňovací návrh 232
Evelyn Regner

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zajištění rovných příležitostí má 
zásadní význam nabídka cenově 
dostupných, přístupných a kvalitních 
služeb, jako jsou předškolní vzdělávání 
a péče, mimoškolní péče, vzdělávání, 
odborná příprava, bydlení, zdravotní 
služby a dlouhodobá péče. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména 
chudobě pracujících a dětské chudobě. 
Členské státy by měly zajistit, aby měl 
každý, děti nevyjímaje, přístup 
k základním službám. Osobám, které to 
potřebují nebo které se nacházejí ve 
zranitelné situaci, by měly členské státy 
zajistit přístup k přiměřenému sociálnímu 
bydlení nebo pomoc v této oblasti. Ve 
vztahu k těmto službám by měly být 
zohledněny zvláštní potřeby osob se 
zdravotním postižením, mimo jiné pokud 
jde o přístupnost. Specificky by měla být 
řešena problematika bezdomovectví.

Pro zajištění rovných příležitostí má 
zásadní význam nabídka cenově 
dostupných, přístupných a kvalitních 
služeb, jako jsou předškolní vzdělávání 
a péče, mimoškolní péče, vzdělávání, 
odborná příprava, bydlení, zdravotní 
služby a dlouhodobá péče. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení se 
zvláštním zaměřením na chudobu 
pracujících, děti, starší osoby, rodiče 
samoživitele a zejména matky 
samoživitelky, etnické menšiny, migranty, 
osoby se zdravotním postižením a 
bezdomovce. Členské státy by měly zajistit, 
aby měl každý, děti nevyjímaje, přístup 
k základním službám. Osobám, které to 
potřebují nebo které se nacházejí ve 
zranitelné situaci, by měly členské státy 
zajistit přístup k přiměřenému sociálnímu 
bydlení nebo pomoc v této oblasti. Ve 
vztahu k těmto službám by měly být 
zohledněny zvláštní potřeby osob se 
zdravotním postižením, mimo jiné pokud 
jde o přístupnost. Specificky by měla být 
řešena problematika bezdomovectví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 233
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zajištění rovných příležitostí má 
zásadní význam nabídka cenově 
dostupných, přístupných a kvalitních 
služeb, jako jsou předškolní vzdělávání 
a péče, mimoškolní péče, vzdělávání, 
odborná příprava, bydlení, zdravotní 
služby a dlouhodobá péče. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména 
chudobě pracujících a dětské chudobě. 
Členské státy by měly zajistit, aby měl 
každý, děti nevyjímaje, přístup 
k základním službám. Osobám, které to 
potřebují nebo které se nacházejí ve 
zranitelné situaci, by měly členské státy 
zajistit přístup k přiměřenému sociálnímu 
bydlení nebo pomoc v této oblasti. Ve 
vztahu k těmto službám by měly být 
zohledněny zvláštní potřeby osob se 
zdravotním postižením, mimo jiné pokud 
jde o přístupnost. Specificky by měla být 
řešena problematika bezdomovectví.

Pro zajištění rovných příležitostí má 
zásadní význam nabídka cenově 
dostupných, přístupných a kvalitních 
služeb, jako jsou inkluzivní předškolní 
vzdělávání a péče, mimoškolní péče, 
vzdělávání, odborná příprava, bydlení, 
zdravotní služby a dlouhodobá péče. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, 
které se týkají mimo jiné osob se 
zdravotním postižením a osob, které 
zakouší chudobu pracujících a dětskou 
chudobu. Členské státy by měly zajistit, 
aby měl každý, děti nevyjímaje, přístup 
k základním službám. Osobám, které to 
potřebují nebo které se nacházejí ve 
zranitelné situaci, by měly členské státy 
zajistit přístup k přiměřenému sociálnímu 
bydlení nebo pomoc v této oblasti. Ve 
vztahu k těmto službám by měly být 
zohledněny zvláštní potřeby osob se 
zdravotním postižením, mimo jiné pokud 
jde o přístupnost. Specificky by měla být 
řešena problematika bezdomovectví.

Or. pl

Pozměňovací návrh 234
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zajištění rovných příležitostí má 
zásadní význam nabídka cenově 
dostupných, přístupných a kvalitních 
služeb, jako jsou předškolní vzdělávání 

Pro zajištění rovných příležitostí má 
zásadní význam nabídka cenově 
dostupných, přístupných a kvalitních 
služeb, jako jsou předškolní vzdělávání 
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a péče, mimoškolní péče, vzdělávání, 
odborná příprava, bydlení, zdravotní 
služby a dlouhodobá péče. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména 
chudobě pracujících a dětské chudobě. 
Členské státy by měly zajistit, aby měl 
každý, děti nevyjímaje, přístup 
k základním službám. Osobám, které to 
potřebují nebo které se nacházejí ve 
zranitelné situaci, by měly členské státy 
zajistit přístup k přiměřenému sociálnímu 
bydlení nebo pomoc v této oblasti. Ve 
vztahu k těmto službám by měly být 
zohledněny zvláštní potřeby osob se 
zdravotním postižením, mimo jiné pokud 
jde o přístupnost. Specificky by měla být 
řešena problematika bezdomovectví.

a péče, mimoškolní péče, vzdělávání, 
odborná příprava, bydlení, zdravotní 
služby a dlouhodobá péče. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména 
chudobě pracujících a dětské chudobě. 
Členské státy by měly zajistit, aby měl 
každý, děti nevyjímaje, přístup 
k základním službám. Osobám, které to 
potřebují nebo které se nacházejí ve 
zranitelné situaci, by měly členské státy 
zajistit přístup k přiměřenému sociálnímu 
bydlení nebo pomoc v této oblasti. Ve 
vztahu k těmto službám by měly být 
zohledněny zvláštní potřeby osob se 
zdravotním postižením a měla by být 
zajištěna plná přístupnost těchto služeb, 
včetně prostředí. Specificky by měla být 
řešena problematika bezdomovectví.

Or. sk

Pozměňovací návrh 235
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zajištění rovných příležitostí má 
zásadní význam nabídka cenově 
dostupných, přístupných a kvalitních 
služeb, jako jsou předškolní vzdělávání 
a péče, mimoškolní péče, vzdělávání, 
odborná příprava, bydlení, zdravotní 
služby a dlouhodobá péče. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována boji proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, zejména 
chudobě pracujících a dětské chudobě. 
Členské státy by měly zajistit, aby měl 
každý, děti nevyjímaje, přístup 
k základním službám. Osobám, které to 
potřebují nebo které se nacházejí ve 
zranitelné situaci, by měly členské státy 
zajistit přístup k přiměřenému sociálnímu 

Pro zajištění rovných příležitostí má 
zásadní význam nabídka cenově 
dostupných, přístupných a kvalitních 
služeb, jako jsou předškolní vzdělávání 
a péče, mimoškolní péče, vzdělávání, 
odborná příprava, bydlení, zdravotní 
služby a dlouhodobá péče. Měl by být 
posílen boj proti chudobě, materiální 
deprivaci a sociálnímu vyloučení, zejména 
chudobě pracujících a dětské chudobě. 
Členské státy by měly zajistit, aby měl 
každý, děti nevyjímaje, přístup 
k základním službám. Osobám, které to 
potřebují nebo které se nacházejí ve 
zranitelné situaci, by měly členské státy 
zajistit přístup k přiměřenému sociálnímu 
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bydlení nebo pomoc v této oblasti. Ve 
vztahu k těmto službám by měly být 
zohledněny zvláštní potřeby osob se 
zdravotním postižením, mimo jiné pokud 
jde o přístupnost. Specificky by měla být 
řešena problematika bezdomovectví.

bydlení nebo pomoc v této oblasti. Ve 
vztahu k těmto službám by měly být 
zohledněny zvláštní potřeby osob se 
zdravotním postižením, mimo jiné pokud 
jde o přístupnost. Specificky by měla být 
řešena problematika bezdomovectví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 236
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit včasný 
přístup k cenově dostupné preventivní 
a léčebné zdravotní a dlouhodobé péči 
dobré kvality a zároveň zabezpečit 
dlouhodobou udržitelnost.

Členské státy by měly zajistit včasný 
přístup k cenově dostupné preventivní 
a léčebné zdravotní a dlouhodobé péči 
dobré kvality a zároveň zabezpečit 
dlouhodobou udržitelnost systému 
zdravotní péče, aniž by došlo k přenášení 
větší odpovědnosti na jednotlivce.

Or. sk

Pozměňovací návrh 237
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit včasný 
přístup k cenově dostupné preventivní 
a léčebné zdravotní a dlouhodobé péči 
dobré kvality a zároveň zabezpečit 
dlouhodobou udržitelnost.

Členské státy by měly zajistit univerzální a 
včasný přístup k cenově dostupné 
preventivní a léčebné zdravotní 
a dlouhodobé péči dobré kvality.

Or. it
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Pozměňovací návrh 238
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 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly zajistit včasný 
přístup k cenově dostupné preventivní 
a léčebné zdravotní a dlouhodobé péči 
dobré kvality a zároveň zabezpečit 
dlouhodobou udržitelnost.

Členské státy by měly více investovat do 
preventivní a léčebné veřejné zdravotní 
péče a vysoce kvalitní dlouhodobé péče 
a zároveň zabezpečit dlouhodobou 
udržitelnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly dbát na zdraví svých 
starších občanů, zaručit jejich 
hospitalizaci a léčbu a zabránit 
jakémukoliv typu diskriminace na základě 
věku.

Or. es

Pozměňovací návrh 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kontextu prodlužující se délky života 
a demografických změn by členské státy 

V kontextu prodlužující se délky života 
a demografických změn by členské státy 
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měly zabezpečit přiměřenost a udržitelnost 
důchodových systémů pro pracovníky 
i osoby samostatně výdělečně činné 
a zajistit pro ženy i muže rovné příležitosti 
nabývat důchodová práva, mimo jiné 
prostřednictvím doplňkových programů, 
které jim zajistí přiměřený příjem. 
Důchodové reformy by měly být 
podporovány opatřeními, která prodlouží 
pracovní život, jako je například zvyšování 
skutečného věku odchodu do důchodu, 
a měly by být zasazeny do rámce 
vytvořeného strategiemi aktivního stárnutí. 
Členské státy by měly zahájit konstruktivní 
dialog se sociálními partnery a dalšími 
příslušnými zúčastněnými stranami 
a umožnit postupné zavádění reforem.

měly zabezpečit přiměřenost důchodových 
systémů pro pracovníky i osoby samostatně 
výdělečně činné a zajistit pro ženy i muže 
rovné příležitosti nabývat důchodová 
práva, mimo jiné prostřednictvím 
doplňkových programů, které jim zajistí 
přiměřený příjem a zabezpečí plnou 
ochranu před chudobou. Důchodové 
reformy by měly být zaměřeny tak, aby 
zaručily maximální rovnost, a měly by být 
zasazeny do rámce vytvořeného 
strategiemi aktivního stárnutí. Tyto 
reformy by pracovníkům měly umožnit 
zvolit si, jaké věkové hranice a jakého 
počtu let profesní činnosti má být 
dosaženo před odchodem do důchodu, a 
podporovat tak mezigenerační výměnu za 
mladší pracovníky jakožto nástroj pro 
zkracování pracovní doby osob v 
předdůchodovém věku. Tímto by se 
podpořila zaměstnanost mladých lidí i 
pozvolný odchod zaměstnanců do 
důchodu a zaručil se přenos znalostí a 
zkušeností mezi generacemi. Členské státy 
by měly zahájit konstruktivní dialog se 
sociálními partnery a dalšími příslušnými 
zúčastněnými stranami a umožnit postupné 
zavádění reforem.

Or. it

Pozměňovací návrh 241
Miriam Lexmann

Návrh rozhodnutí
Příloha I – hlavní směr 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kontextu prodlužující se délky života 
a demografických změn by členské státy 
měly zabezpečit přiměřenost a udržitelnost 
důchodových systémů pro pracovníky 
i osoby samostatně výdělečně činné 
a zajistit pro ženy i muže rovné příležitosti 
nabývat důchodová práva, mimo jiné 
prostřednictvím doplňkových programů, 

V kontextu prodlužující se délky života 
a demografických změn by členské státy 
měly zabezpečit přiměřenost a udržitelnost 
důchodových systémů pro pracovníky 
i osoby samostatně výdělečně činné 
a zajistit pro ženy i muže rovné příležitosti 
nabývat důchodová práva, mimo jiné 
prostřednictvím doplňkových programů, 
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které jim zajistí přiměřený příjem. 
Důchodové reformy by měly být 
podporovány opatřeními, která prodlouží 
pracovní život, jako je například zvyšování 
skutečného věku odchodu do důchodu, 
a měly by být zasazeny do rámce 
vytvořeného strategiemi aktivního stárnutí. 
Členské státy by měly zahájit konstruktivní 
dialog se sociálními partnery a dalšími 
příslušnými zúčastněnými stranami 
a umožnit postupné zavádění reforem.

které jim zajistí důstojný příjem. 
Důchodové reformy by měly být 
podporovány opatřeními, která prodlouží 
pracovní život, jako je například zvyšování 
skutečného věku odchodu do důchodu, 
a měly by být zasazeny do rámce 
vytvořeného strategiemi aktivního stárnutí, 
přičemž je třeba respektovat rozhodnutí 
starších občanů zůstat ekonomicky aktivní 
delší dobu, nebo se už vzdát účasti na trhu 
práce. Členské státy by měly zahájit 
konstruktivní dialog se sociálními partnery 
a dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami a umožnit postupné zavádění 
reforem.

Or. sk

Pozměňovací návrh 242
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 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kontextu prodlužující se délky života 
a demografických změn by členské státy 
měly zabezpečit přiměřenost a udržitelnost 
důchodových systémů pro pracovníky 
i osoby samostatně výdělečně činné 
a zajistit pro ženy i muže rovné příležitosti 
nabývat důchodová práva, mimo jiné 
prostřednictvím doplňkových programů, 
které jim zajistí přiměřený příjem. 
Důchodové reformy by měly být 
podporovány opatřeními, která prodlouží 
pracovní život, jako je například zvyšování 
skutečného věku odchodu do důchodu, 
a měly by být zasazeny do rámce 
vytvořeného strategiemi aktivního stárnutí. 
Členské státy by měly zahájit konstruktivní 
dialog se sociálními partnery a dalšími 
příslušnými zúčastněnými stranami 

V kontextu prodlužující se délky života 
a demografických změn by členské státy 
měly zabezpečit přiměřenost a udržitelnost 
důchodových systémů pro pracovníky 
i osoby samostatně výdělečně činné 
a zajistit pro ženy i muže rovné příležitosti 
nabývat důchodová práva ve veřejných 
nebo zaměstnaneckých programech, které 
jim zajistí důstojný příjem po odchodu do 
důchodu nad hranicí chudoby. 
Důchodové reformy by měly být 
podporovány opatřeními, která zajistí 
zdravý pracovní život a odstraní rozdíl 
mezi skutečným věkem odchodu do 
důchodu a zákonem stanoveným věkem 
odchodu do důchodu a která budou 
doplněna strategiemi aktivního stárnutí. 
Členské státy by měly zahájit konstruktivní 
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a umožnit postupné zavádění reforem. dialog se sociálními partnery a dalšími 
příslušnými zúčastněnými stranami 
a umožnit postupné zavádění reforem.

Or. en


