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Pozměňovací návrh 1
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 3 a 5 Smlouvy 
o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na články 3 a 5 a čl. 6 
odst. 1 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 3 a 5 Smlouvy 
o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na články 2, 3 a 5 
Smlouvy o Evropské unii (SEU),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 174 a 349 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na články 6, 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 168, 174 a 349 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU),

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 174 a 349 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na články 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 168, 174 a 349 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU),

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 174 a 349 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na články 4, 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 174 a 349 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU),

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, a zejména na hlavu IV 
(Solidarita) této listiny,

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, a zejména na hlavu IV 
(Solidarita) této listiny, a na směrnici o 
rasové rovnosti (směrnice 2000/43/ES),
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Or. en

Pozměňovací návrh 7
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na technickou zprávu 
Společného výzkumného střediska 
nazvanou „Opatření omezující volný 
pohyb osob v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a trhy práce v EU“, která byla 
zveřejněna v roce 2020, a zejména na 
analýzu nejnovějších dostupných důkazů 
o formách práce na dálku v Evropské 
unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na oznámení 
předsedkyně Evropské komise Ursuly von 
der Leyenové v dokumentu „Unie, která si 
klade vyšší cíle: Moje agenda pro Evropu 
– Politické směry pro příští Evropskou 
komisi v letech 2019–2024)“: „Na 
podporu všech dětí v nouzi vytvořím 
evropskou záruku pro děti, která se bude 
opírat o myšlenku, již navrhuje Evropský 
parlament“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Právní východisko 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 26. dubna 2017 s názvem „Vytvoření 
evropského pilíře sociálních práv“ 
(COM(2017)0250),

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 26. dubna 2017 s názvem „Vytvoření 
evropského pilíře sociálních práv“ 
(COM(2017)0250), a zejména na zásadu 
11, která posiluje význam podpory práv 
dětí,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Právní východisko 25 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry ze zasedání 
Evropské rady dne 8. června 2020 
nazvané „Demografické výzvy – další 
postup“,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Právní východisko 25 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
20. června 2011 o sladění pracovního a 
rodinného života v souvislosti s 
demografickými změnami (11841/11),
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Or. en

Pozměňovací návrh 12
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Právní východisko 26 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Komise v 
přenesené pravomoci č. 480/2014, kterým 
se doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1303/2013,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategický závazek 
Komise pro rovnost žen a mužů 2016–
2019 a Evropský pakt pro rovnost žen 
a mužů 2011–2020 a na související závěry 
Rady ze dne 7. března 20119,

– s ohledem na strategický závazek 
Komise pro rovnost žen a mužů 2016–
2019 a Evropský pakt pro rovnost žen 
a mužů 2011–2020 a na související závěry 
Rady ze dne 7. března 20119 a sdělení 
Komise ze dne 5. března 2020 s názvem 
„Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen 
a mužů na období 2020–2025“,

__________________ __________________
9 Úř. věst. C 155, 25.5.2011, s. 10. 9 Úř. věst. C 155, 25.5.2011, s. 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Helmut Geuking
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Návrh usnesení
Právní východisko 34 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Komise ze 
dne 29. května 2013 týkající se 
barcelonských cílů s názvem Rozvoj 
zařízení péče o děti předškolního věku v 
Evropě v zájmu trvalého růstu 
podporujícího začlenění 
(COM(2013)322),

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 37 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 1. července 2020 s názvem „Evropská 
agenda dovedností pro udržitelnou 
konkurenceschopnost, sociální 
spravedlnost a odolnost“,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Právní východisko 41 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 20. října 2010 s názvem „Solidarita v 
oblasti zdraví: snížení nerovnosti v oblasti 
zdraví v EU“ (COM(2009)0567),
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Or. en

Pozměňovací návrh 17
France Jamet

Návrh usnesení
Právní východisko 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
10. října 2019 o zaměstnanosti a sociální 
politice v eurozóně14,

vypouští se

__________________
14 Přijaté texty, P9_TA(2019)0033.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
France Jamet

Návrh usnesení
Právní východisko 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
13. března 2019 o evropském semestru pro 
koordinaci hospodářských politik: 
hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko 
v roční analýze růstu na rok 2019,

vypouští se

__________________
15 Přijaté texty, P8_TA(2019)0202.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela
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Návrh usnesení
Právní východisko 58 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
10. července 2020 o strategii EU v oblasti 
veřejného zdraví po skončení pandemie 
COVID-191,
________________________________
1 Přijaté texty, P9_TA-PROV(2020)0205

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Právní východisko 60 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Komise 
o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů 
z roku 2014,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Právní východisko 61 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na dokument Evropské 
komise „Studie proveditelnosti pro záruku 
pro děti – závěrečná zpráva“ z března 
2020,

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

Návrh usnesení
Právní východisko 62 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 1. července 2020 s názvem „Podpora 
zaměstnanosti mladých lidí: most k 
pracovním místům pro příští generaci“ 
(COM(2020)276),

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Margarita de la Pisa Carrión, Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Právní východisko 62 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko Výboru 
regionů ze dne 15. září 2017 s názvem 
„Podnikání na ostrovech: příspěvek k 
územní soudržnosti“,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Stelios Kympouropoulos, Loucas 
Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Návrh usnesení
Právní východisko 69 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
19. června 2020 o evropské ochraně 
přeshraničních a sezónních pracovníků v 
souvislosti s krizí způsobenou 
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onemocněním COVID-192,
______________________________
2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0176

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Právní východisko 69 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na letní hospodářskou 
prognózu Komise pro rok 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Právní východisko 69 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument 
útvarů Komise s názvem „Identifikace 
potřeb pro oživení Evropy“ 
(SWD(2020)98),

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Jordi Cañas
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že se 
předpokládá, že se HDP EU v roce 2020 
propadne zhruba o 7,5 %;

A. vzhledem k tomu, že se 
předpokládá, že se HDP EU v roce 2020 
propadne zhruba o 7,5 %, zatímco HDP 
eurozóny dosáhne podle očekávání ve 
stejném období ještě výraznějšího propadu 
o přibližně 8,7 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že se 
předpokládá, že se HDP EU v roce 2020 
propadne zhruba o 7,5 %;

A. vzhledem k tomu, že se 
předpokládá, že se HDP EU v roce 2020 
propadne zhruba o 8,3 %, zatímco v 
eurozóně by to podle předpokladu mělo 
být o 8,7 %;

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že EU se dostala 
do nejhlubší hospodářské recese ve své 
historii a hospodářská činnost v Evropě 
klesá neobvykle rychle; vzhledem k tomu, 
že podle letní hospodářské prognózy pro 
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rok 2020 HDP EU v roce 2020 poklesne o 
8,3 % a HDP eurozóny o 8,7 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
pracovníků je základní zásadou Evropské 
unie a má zásadní význam pro řádné 
fungování vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 je symetrickým šokem, který postihuje 
všechny členské státy, ačkoli dopad krize 
bude nerovnoměrný;

B. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 je symetrickým šokem, který postihuje 
všechny členské státy, ačkoli dopad krize 
bude nerovnoměrný; vzhledem k tomu, že 
krize COVID-19 vyžaduje evropskou a 
koordinovanou reakci, aby byla zajištěna 
sociální a územní soudržnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
José Gusmão
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 je symetrickým šokem, který postihuje 
všechny členské státy, ačkoli dopad krize 
bude nerovnoměrný;

B. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 způsobila symetrický šok, který 
postihuje všechny členské státy, ačkoli 
dopad krize bude nerovnoměrný, a že má 
krize větší dopad na více než 109 milionů 
občanů, kteří byli již před pandemií 
ohroženi chudobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 je symetrickým šokem, který postihuje 
všechny členské státy, ačkoli dopad krize 
bude nerovnoměrný;

B. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 je symetrickým šokem, který postihuje 
všechny členské státy, ačkoli dopad krize 
bude nerovnoměrný a pravděpodobně 
nejvíce postihne zranitelné osoby a 
pracovníky a prohloubí stávající 
nerovnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že současná 
krize měla obrovský dopad na naše 
pracovní zvyklosti – pružné uspořádání 
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pracovní doby, jako je např. práce na 
dálku a pružná pracovní doba, se stalo 
normou a používání digitálních 
technologií je na vzestupu; vzhledem k 
tomu, že jejich používání v budoucnosti by 
bylo v dlouhodobém horizontu 
ekonomicky a sociálně prospěšné, ale 
přináší velmi náročné otázky, jako je 
sociální izolace, ochrana údajů, zdraví 
pracovníků a ochrana práv zaměstnanců 
a pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že zejména 
rozdíly v odměňování, rozdíly v 
zaměstnanosti a rozdíly v sociální ochraně 
mezi muži a ženami, neúměrná zátěž žen 
při poskytování péče, posilování a rovnost 
rodin, nezaměstnanost mladých lidí, 
segmentace trhu práce a nerovnosti, 
chudoba pracujících, produktivita, růst 
mezd, důchody, sociální ochrana a 
zdravotní péče byly oblastmi, které 
vyžadují výrazné zlepšení, ještě před krizí 
COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Helmut Geuking

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

Bc. vzhledem k tomu, že svět práce již 
dlouho prochází transformačními 
změnami v podobě nedostatku práce, 
koncentrace práce, zvýšených požadavků, 
větší kontroly, flexibilnějších, nejistých 
pracovních vztahů a sezónní práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bd. vzhledem k tomu, že tato 
transformační změna je vedena zásadou 
maximalizace zisku namísto lidí, 
technologických inovací, digitalizace, 
demografických posunů, změny klimatu a 
globalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že účinná 
koordinace evropské hospodářské, 
sociální a zdravotní politiky s evropským 
semestrem jako svým ústředním prvkem je 
zásadní pro zmírnění dopadů krize;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 39
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že účinná 
koordinace evropské hospodářské, sociální 
a zdravotní politiky s evropským 
semestrem jako svým ústředním prvkem je 
zásadní pro zmírnění dopadů krize;

C. vzhledem k tomu, že okamžitá 
revize Paktu o stabilitě a růstu a definice 
nového rámce účinné koordinace evropské 
hospodářské, sociální a zdravotní politiky 
jsou zásadní pro přiměřenou ochranu 
životních podmínek všech občanů s cílem 
zamezit zhoršování dopadů krize;

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že účinná 
koordinace evropské hospodářské, sociální 
a zdravotní politiky s evropským 
semestrem jako svým ústředním prvkem je 
zásadní pro zmírnění dopadů krize;

C. vzhledem k tomu, že účinná 
koordinace evropské hospodářské, sociální 
a zdravotní politiky s evropským 
semestrem jako svým ústředním prvkem je 
zásadní pro zmírnění dopadů krize; 
vzhledem k tomu, že silnější zapojení 
Evropského parlamentu posiluje 
demokratický dohled nad semestrem;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že účinná 
koordinace evropské hospodářské, sociální 
a zdravotní politiky s evropským 
semestrem jako svým ústředním prvkem je 
zásadní pro zmírnění dopadů krize;

C. vzhledem k tomu, že účinná 
koordinace evropské hospodářské, sociální 
a zdravotní politiky s evropským 
semestrem jako svým ústředním prvkem je 
zásadní pro zmírnění dopadů krize a pro 
zajištění ekonomicky inovativního, 
sociálně spravedlivého a ekologicky 
odpovědného oživení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že účinná 
koordinace evropské hospodářské, sociální 
a zdravotní politiky s evropským 
semestrem jako svým ústředním prvkem je 
zásadní pro zmírnění dopadů krize;

C. vzhledem k tomu, že účinná 
koordinace evropské hospodářské, sociální 
a zdravotní politiky je zásadní pro zmírnění 
dopadů krize; vzhledem k tomu, že silnější 
zapojení Evropského parlamentu do 
semestru zajistí demokratičtější správu 
ekonomických záležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že účinná 
koordinace evropské hospodářské, sociální 

C. vzhledem k tomu, že účinná 
koordinace evropské hospodářské, sociální 
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a zdravotní politiky s evropským 
semestrem jako svým ústředním prvkem je 
zásadní pro zmírnění dopadů krize;

a zdravotní politiky s evropským 
semestrem vycházejícím z evropského 
pilíře sociálních práv jako svým ústředním 
prvkem je zásadní pro zmírnění dopadů 
krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že podle 
průvodního pracovního dokumentu 
útvarů Komise s názvem „Identifikace 
potřeb pro oživení Evropy“ je 
nejnaléhavější sociální potřebou řešení 
nezaměstnanosti; vzhledem k tomu, že 
Komise v tomto dokumentu odhaduje, že 
investice potřebné pro sociální 
infrastrukturu budou činit 192 miliard;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že investice do 
dovedností, kvalifikací a formální odborné 
přípravy dospělých posilují 
zaměstnatelnost pracovníků, vývoj mezd a 
konkurenceschopnost podniků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že sociální 
investice jsou nezbytné pro zajištění 
udržitelného rozvoje a inkluzivních 
společností;

D. vzhledem k tomu, že sociální 
investice jsou nezbytné pro zajištění 
udržitelného rozvoje, odstranění chudoby 
a inkluzivních společností; vzhledem k 
tomu, že rozhodnutí Rady ze dne 23. 
března 2020 o aktivaci obecné únikové 
doložky by mělo vést k revizi Paktu o 
stabilitě a růstu s cílem lépe řešit důsledky 
pandemie a příčiny nerovnováhy mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že sociální 
investice jsou nezbytné pro zajištění 
udržitelného rozvoje a inkluzivních 
společností;

D. vzhledem k tomu, že zlepšení 
právní ochrany prostřednictvím 
odpovídajících regulačních opatření a 
zvýšené sociální investice jsou nezbytné 
pro odpovídající boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení a zajištění 
udržitelného rozvoje a inkluzivních 
společností, které mohou zajistit plné 
využívání sociálních práv pro všechny 
občany;

Or. it
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Pozměňovací návrh 48
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že sociální 
investice jsou nezbytné pro zajištění 
udržitelného rozvoje a inkluzivních 
společností;

D. vzhledem k tomu, že rozhodnutí 
Rady ze dne 23. března 2020 aktivovalo 
obecnou únikovou doložku Paktu o 
stabilitě a růstu, které umožňuje 
potřebnou flexibilitu pro přijetí všech 
nezbytných opatření na podporu 
hospodářství a systémů zdravotní péče; 
vzhledem k tomu, že sociální investice jsou 
nezbytné pro zajištění udržitelného rozvoje 
a inkluzivních společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že sociální 
investice jsou nezbytné pro zajištění 
udržitelného rozvoje a inkluzivních 
společností;

D. vzhledem k tomu, že sociální 
investice jsou nezbytné pro zajištění 
udržitelného rozvoje a inkluzivních 
společností; vzhledem k tomu, že sociální 
investice, jako je dostupnost péče o děti a 
vzdělávání a odborná příprava v raném 
dětství, vedou k větší produktivitě a k 
tomu, že se lidé cítí ve větší pohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Elena 
Lizzi
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že sociální 
investice jsou nezbytné pro zajištění 
udržitelného rozvoje a inkluzivních 
společností;

D. vzhledem k tomu, že sociální 
investice jsou nezbytné pro zajištění 
materiálního a sociálního pokroku 
členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že provádění 
doporučení EU z roku 2013 o investicích 
do dětí nemělo tak velký dopad, jak se 
doufalo; vzhledem k tomu, že evropský 
semestr dostatečně neupřednostnil řešení 
dětské chudoby a sociálního vyloučení a 
finanční prostředky EU nebyly využívány 
tak široce nebo strategicky, jak by mohly 
být;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že naléhavost 
oživení musí jít ruku v ruce se závazky 
Evropské unie a jejích členských států 
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plnit cíle udržitelného rozvoje OSN, 
evropský pilíř sociálních práv a cíle 
Zelené dohody a Pařížské dohody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že stejně jako v 
případě doporučení Rady o záruce pro 
mladé lidi by i v případě, že se jedná o 
měkký nástroj, bylo zavedení nového 
doporučení (Rady) o záruce EU pro děti 
založené na stávajících právních rámcích 
a politických nástrojích, a zejména na 
doporučení z roku 2013 o investicích do 
dětí, účinným způsobem, jak zajistit, aby 
členské státy zviditelnily politický závazek 
na vysoké úrovni s cílem zaručit sociální 
práva dětí (zejména těch, které se 
nacházejí ve zranitelných situacích) a 
bojovat proti dětské chudobě a sociálnímu 
vyloučení; vzhledem k tomu, že provádění 
tohoto cíle prostřednictvím některých 
selektivních, vysoce ambiciózních, 
jasných, konkrétních a relativně 
funkčních cílů, jakož i konkrétních 
politických pák a výsledků politiky, za něž 
mohou politické orgány nést odpovědnost, 
by se pak stalo pro evropské členské státy 
prioritou;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření vedly k nedostatečně 
financovaným sociálním a zdravotním 
systémům s menší mírou ochrany, což 
zhoršilo účinky pandemie v některých 
členských státech;

vypouští se

Or. sk

Pozměňovací návrh 55
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření vedly k nedostatečně 
financovaným sociálním a zdravotním 
systémům s menší mírou ochrany, což 
zhoršilo účinky pandemie v některých 
členských státech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 56
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření vedly k nedostatečně 
financovaným sociálním a zdravotním 
systémům s menší mírou ochrany, což 
zhoršilo účinky pandemie v některých 
členských státech;

E. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření vedly k nedostatečně 
financovaným sociálním a zdravotním 
systémům s menší mírou ochrany, které 
nebyly dostatečné k tomu, aby přiměřeně 
a dostatečně podporovaly lidi trpící 
chudobou a nerovnostmi, což zhoršilo 
účinky pandemie ve většině členských 
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států;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření vedly k nedostatečně 
financovaným sociálním a zdravotním 
systémům s menší mírou ochrany, což 
zhoršilo účinky pandemie v některých 
členských státech;

E. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření vedly k omezení práv 
pracovníků, nárůstu nejistoty při práci a 
chudoby pracujících a ke snížení 
financování a ochrany sociálních 
a zdravotních systémů, což vyvolalo 
zhoršení účinků pandemie v některých 
členských státech;

Or. it

Pozměňovací návrh 58
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření vedly k nedostatečně 
financovaným sociálním a zdravotním 
systémům s menší mírou ochrany, což 
zhoršilo účinky pandemie v některých 
členských státech;

E. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření vedly k nedostatečně 
financovaným sociálním a zdravotním 
systémům s menší mírou ochrany, které 
nemohly dostatečně podpořit potřebné 
lidi, omezit chudobu a nerovnosti a 
zhoršily účinky pandemie v některých 
členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření vedly k nedostatečně 
financovaným sociálním a zdravotním 
systémům s menší mírou ochrany, což 
zhoršilo účinky pandemie v některých 
členských státech;

E. vzhledem k tomu, že některá 
politická rozhodnutí učiněná v návaznosti 
na finanční a hospodářskou krizi měla 
politováníhodné dopady na míru ochrany, 
kterou nabízí někdy nedostatečně 
financované sociální a zdravotní systémy, 
což zhoršilo účinky pandemie v některých 
členských státech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření vedly k nedostatečně 
financovaným sociálním a zdravotním 
systémům s menší mírou ochrany, což 
zhoršilo účinky pandemie v některých 
členských státech;

E. vzhledem k tomu, že rozpočtová 
kázeň je z dlouhodobého hlediska 
nezbytná za účelem zachování systému 
sociálního zabezpečení v členských 
státech;

Or. es

Pozměňovací návrh 61
France Jamet, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania Zambelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření vedly k nedostatečně 
financovaným sociálním a zdravotním 
systémům s menší mírou ochrany, což 
zhoršilo účinky pandemie v některých 
členských státech;

E. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření prováděné orgány 
Evropské unie vedly k nedostatečně 
financovaným sociálním a zdravotním 
systémům s menší mírou ochrany, což 
zhoršilo účinky pandemie v některých 
členských státech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření vedly k nedostatečně 
financovaným sociálním a zdravotním 
systémům s menší mírou ochrany, což 
zhoršilo účinky pandemie v některých 
členských státech;

E. vzhledem k tomu, že příliš 
restriktivní výdajové politiky a investiční 
priority vedly k nedostatečně 
financovaným sociálním a zdravotním 
systémům s menší mírou ochrany, což 
zhoršilo účinky pandemie v některých 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politiky 
úsporných opatření vedly k nedostatečně 
financovaným sociálním a zdravotním 
systémům s menší mírou ochrany, což 
zhoršilo účinky pandemie v některých 
členských státech;

E. vzhledem k tomu, že pandemie 
zdůraznila potřebu silných systémů 
sociální a zdravotní péče v členských 
státech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 64
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že jsou zapotřebí 
rozhodná opatření a investice pro rychlé 
oživení, které by se mělo zaměřit na 
zmírnění hospodářských a sociálních 
dopadů pandemie, obnovení hospodářské 
činnosti, podporu udržitelného rozvoje, 
ekologickou transformaci, digitální 
transformaci a uplatňování zásad 
evropského pilíře sociálních práv s cílem 
dosáhnout účinnějšího a silnějšího 
sociálního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že členské státy, 
které budou mít z navrhovaného nástroje 
na podporu oživení a odolnosti prospěch, 
by měly v kontextu evropského semestru 
stanovit plány s jasnými cíli v oblasti 
sociálního pokroku na základě 
evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že programy 
ECB neovlivnily reálné ekonomiky a 
současně bylo z reálné ekonomiky získáno 
mnoho kapitálu; vzhledem k tomu, že 
tento dvojí vývoj přispěl ke zranitelnosti 
našich společností, která se projevila 
během zdravotní krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že sociálně 
udržitelné reformy jsou reformy založené 
na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti, spravedlivém rozdělování 
bohatství, rovnosti žen a mužů, vysoce 
kvalitním veřejném vzdělávacím systému, 
kvalitních pracovních místech a 
udržitelném růstu - tedy modelu, který 
zajišťuje rovnost a sociální ochranu, 
posiluje postavení zranitelných skupin, 
podporuje účast a občanství a zlepšuje 
životní úroveň všech občanů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že posílené 
systémy sociální ochrany mají zásadní 
význam pro boj proti chudobě a 
nerovnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že členské státy 
připraví plány obnovy a odolnosti 
připojené k jejich národním programům 
reforem s přihlédnutím ke zjištěním 
evropského semestru, vnitrostátním 
plánům v oblasti energetiky a klimatu a 
plánům spravedlivé transformace, aby 
využily navrhovaný nástroj pro obnovu a 
odolnost, a budou podávat zprávy o 
pokroku při provádění plánů v rámci 
evropského semestru; vzhledem k tomu, že 
tyto plány by měly obsahovat konkrétní 
plány sociálního pokroku uvádějící, jak 
budou uplatňovány zásady evropského 
pilíře sociálních práv a kde se budou 
zaměřovat na sociální investice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ed. vzhledem k tomu, že systémy 
sociálního zabezpečení zaručují důstojný 
život; vzhledem k tomu, že tyto systémy 
zahrnují sociální zabezpečení, zdravotní 
péči, vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, 
spravedlnost a sociální služby pro 
zranitelné skupiny a hrají klíčovou úlohu 
při dosahování udržitelného sociálního 
rozvoje, podpoře rovnosti a sociální 
spravedlnosti a zajišťování práva na 
sociální ochranu, jak je zakotveno ve 
Všeobecné deklaraci lidských práv (1948); 
vzhledem k tomu, že politiky sociální 
ochrany jsou klíčovými prvky 
vnitrostátních strategií rozvoje, jejichž 
cílem je snížit chudobu a zranitelnost v 
průběhu celého životního cyklu a podpořit 
udržitelný růst podporující začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
míra nezaměstnanosti v eurozóně vzroste 
ze 7,5 % v roce 2019 na zhruba 9,5 % 
v roce 2020, přičemž mezi jednotlivými 
členskými státy budou značné rozdíly;

F. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
míra nezaměstnanosti v eurozóně vzroste 
ze 7,5 % v roce 2019 na zhruba 9,5 % 
v roce 2020, přičemž mezi jednotlivými 
členskými státy budou značné rozdíly; 
vzhledem k tomu, že mnoho podniků bylo 
nuceno ukončit činnost a existuje riziko, 



AM\1209664CS.docx 33/203 PE654.111v01-00

CS

že tak musí učinit; vzhledem k tomu, že 
vnitrostátní systémy částečné 
nezaměstnanosti podporované evropskými 
opatřeními umožňují chránit pracovní 
místa a do značné míry zachovávat mzdy; 
vzhledem k tomu, že mnoho pracovních 
míst zůstává ve střednědobém horizontu 
vážně ohroženo;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
míra nezaměstnanosti v eurozóně vzroste 
ze 7,5 % v roce 2019 na zhruba 9,5 % 
v roce 2020, přičemž mezi jednotlivými 
členskými státy budou značné rozdíly;

F. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
míra nezaměstnanosti v eurozóně vzroste 
ze 7,5 % v roce 2019 na zhruba 9,5 % 
v roce 2020, přičemž mezi jednotlivými 
členskými státy budou značné rozdíly; 
vzhledem k tomu, že nezaměstnanost má 
mezi odvětvími a skupinami obyvatelstva 
růst nerovnoměrně a že zasáhne mladé 
lidi vykonávající nekvalifikovanou nebo 
dočasnou práci a ty, kteří jsou v nejistých 
pracovních podmínkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
míra nezaměstnanosti v eurozóně vzroste 

F. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
míra nezaměstnanosti v eurozóně vzroste 
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ze 7,5 % v roce 2019 na zhruba 9,5 % 
v roce 2020, přičemž mezi jednotlivými 
členskými státy budou značné rozdíly;

ze 7,5 % v roce 2019 na zhruba 9,5 % 
v roce 2020, přičemž mezi jednotlivými 
členskými státy budou značné rozdíly, a 
zasáhne v různé míře mladé, 
nekvalifikované a nestandardní 
pracovníky a další pracovníky v nejistém 
postavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
míra nezaměstnanosti v eurozóně vzroste 
ze 7,5 % v roce 2019 na zhruba 9,5 % 
v roce 2020, přičemž mezi jednotlivými 
členskými státy budou značné rozdíly;

F. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
míra nezaměstnanosti v eurozóně vzroste 
ze 7,5 % v roce 2019 na zhruba 9,5 % 
v roce 2020, přičemž mezi jednotlivými 
členskými státy, mezi muži a ženami, 
jednotlivými věkovými skupinami a 
socioekonomickými skupinami budou 
značné rozdíly;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
míra nezaměstnanosti v eurozóně vzroste 
ze 7,5 % v roce 2019 na zhruba 9,5 % 
v roce 2020, přičemž mezi jednotlivými 
členskými státy budou značné rozdíly;

F. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
míra nezaměstnanosti v eurozóně vzroste 
ze 7,5 % v roce 2019 na zhruba 9,5 % 
v roce 2020, přičemž mezi jednotlivými 
členskými státy budou značné rozdíly a u 
některých dojde k překročení 20 %;
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Or. es

Pozměňovací návrh 76
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že primární 
odpovědnost za boj proti nezaměstnanosti 
mladých lidí nesou členské státy a že za 
tímto účelem musí vypracovat a 
uplatňovat regulační rámce pro trh práce, 
systémy vzdělávání a odborné přípravy a 
aktivní politiky pracovního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že je naléhavě 
nutná vize společnosti, ve které budou 
rodina a podnik patřit k hlavním osám, 
neboť se jedná o subjekty vytvářející 
bohatství, které zajišťuje rovnováhu 
sociálně-pracovního ekosystému;

Or. es

Pozměňovací návrh 78
José Gusmão

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

Fa. vzhledem k tomu, že krize vede ke 
zhoršení podmínek na trhu práce, což 
může přinést riziko omezení růstu mezd a 
posiluje oslabování kolektivní vyjednávací 
síly;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že práce na 
zkrácený úvazek, mzdové dotace a 
podpora podniků omezí ztráty pracovních 
míst, avšak boj s nezaměstnaností bude 
vyžadovat značné úsilí;

Or. en

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

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že v první 
polovině roku 2020 prošel trh práce v 
eurozóně masivním zhoršením vyvolaným 
pandemií COVID-19 a opatřeními 
přijatými k jejímu omezení; vzhledem k 
tomu, že pokles zaměstnanosti v roce 2020 
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o přibližně 4 % skrývá ještě zásadnější 
zhoršení v počtu odpracovaných hodin, 
neboť zaměstnanci v režimech zkrácené 
pracovní doby jsou de facto nezaměstnaní, 
ale zůstávají statisticky zaměstnáni; 
vzhledem k tomu, že k tomu, aby byla 
osoba považována za nezaměstnanou, 
musí být k dispozici na trhu práce, což 
nebylo v době přísného omezení všude 
možné, a mnoho osob, které jsou s trhem 
práce pouze volně spojeny, bylo rovněž 
odrazováno od aktivního hledání 
zaměstnání, a proto nebylo považováno za 
nezaměstnané;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že členské státy 
čelí strukturálním problémům na trhu 
práce, k nimž patří nízká účast a rozdíly 
mezi požadovanými a nabízenými 
dovednostmi a kvalifikacemi; vzhledem k 
tomu, že roste potřeba konkrétních 
opatření zaměřených na integraci nebo 
opětovnou integraci neaktivních 
pracovníků v zájmu uspokojení poptávky 
pracovního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

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

Fc. vzhledem k tomu, že rozšířené 
režimy zkrácené pracovní doby sehrály 
důležitou úlohu při udržování 
zaměstnanců svázaných se svým 
zaměstnáním a že počet osob nahlášených 
v souvislosti se zkrácenou pracovní dobou 
dosáhl nebývalého množství; vzhledem k 
tomu, že tyto režimy nejsou ve všech 
členských státech totožné, což přispívá ke 
značným rozdílům; vzhledem k tomu, že v 
budoucnu by evropský systém zajištění v 
nezaměstnanosti mohl tyto rozdíly omezit 
tím, že členským státům pomůže pokrýt 
náklady přímo spojené s vytvořením nebo 
rozšířením vnitrostátních systémů 
zkrácené pracovní doby;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fd. vzhledem k tomu, že zátěž spojená 
se zhoršováním situace na trhu práce je 
mezi jednotlivými kategoriemi trhu práce 
rozložena nerovnoměrně; vzhledem k 
tomu, že pracovníci s nejistými 
pracovními podmínkami a smlouvami, 
včetně smluvních pracovníků a 
pracovníků dočasně zaměstnaných 
prostřednictvím agentur práce, byli 
prvními, kdo přišel o zaměstnání; 
vzhledem k tomu, že často nejsou schopni 
vymáhat svá práva, mají jen malou nebo 
žádnou ochranu ohledně zabezpečení 
pracovního místa a sociálního pojištění a 
čelí vyšším zdravotním a bezpečnostním 
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rizikům; vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti mladých lidí vzrostla 
více, než je celková míra nezaměstnanosti, 
a že i osoby samostatně výdělečně činné 
masivně utrpěly v důsledku zastavení 
provozů;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fe. vzhledem k tomu, že podle letní 
prognózy pro rok 2020 se očekává, že 
několik faktorů zpomalí návrat trhu práce 
do stavu před pandemií, například 
systémy podpory zkrácené pracovní doby 
po omezenou dobu; vzhledem k tomu, že v 
případě dlouhodobé slabé hospodářské 
činnosti a s rostoucím počtem firem, u 
nichž se očekává, že omezí svou činnost 
nebo zruší podnikání, nemohou tyto 
režimy plně zabránit případnému nárůstu 
nezaměstnanosti; vzhledem k tomu, že 
očekávaný nárůst míry nezaměstnanosti v 
celé EU může být obzvláště obtížné 
překonatelný v těch členských státech, kde 
byla nezaměstnanost relativně vysoká již 
před začátkem pandemie, kde se očekává 
pomalé hospodářské oživení nebo kde trhy 
práce a sociální bezpečnostní sítě 
postrádají účinnost a účelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
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Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ff. vzhledem k tomu, že podle 
Eurostatu bylo v roce 2018 v EU-28 8,3 
milionu podzaměstnaných osob 
pracujících na částečný úvazek, 7,6 
milionu osob bylo k dispozici pro trh 
práce, ale nehledalo práci, a dalších 2,2 
milionu osob hledalo práci, aniž by mohlo 
začít v krátké době pracovat; vzhledem k 
tomu, že v roce 2018 se v EU-28 setkalo s 
nezaměstnaností celkem 18,1 milionu 
osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fg. vzhledem k tomu, že v letech 2002 
až 2018 se podíl středně placených 
pracovních míst v EU snížil o 13 
procentních bodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

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

Fh. vzhledem k tomu, že se 
předpokládá, že zhoršení situace na trhu 
práce omezí nárůst mezd a platů a oslabí 
vyjednávací sílu pracovníků; vzhledem k 
tomu, že sociální dialog a kolektivní 
vyjednávání jsou pro zaměstnavatele a 
odbory klíčovými nástroji, které umožňují 
vytvářet spravedlivé mzdy a pracovní 
podmínky, a že silné systémy kolektivního 
vyjednávání zvyšují odolnost členských 
států v době hospodářské krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fi. vzhledem k tomu, že právo na 
kolektivní vyjednávání je záležitostí, jež se 
týká všech evropských pracovníků, a má 
zásadní má dopad na demokracii a právní 
stát, včetně dodržování základních 
sociálních práv, a že kolektivní 
vyjednávání je základním evropským 
právem, které jsou evropské instituce 
povinny respektovat v souladu s článkem 
28 Listiny základních práv; vzhledem k 
tomu, že v této souvislosti politiky, které 
respektují, podporují a posilují kolektivní 
vyjednávání a postavení pracovníků v 
systémech stanovování mezd, hrají 
zásadní úlohu při dosahování vysoké 
úrovně pracovních podmínek;

Or. en



PE654.111v01-00 42/203 AM\1209664CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 89
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fj. vzhledem k tomu, že rozsah 
kolektivního vyjednávání se od roku 2000 
zhoršil ve 22 z 27 členských států; 
vzhledem k tomu, že průměrná míra 
členství odborů v celé Evropské unii je 
přibližně 23 %, přičemž mezi členskými 
státy existují velké rozdíly, a to v rozmezí 
od 74 % do 8 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že krize bude mít 
významný dopad na sociální podmínky, 
zejména pro zranitelné skupiny;

G. vzhledem k tomu, že krize bude mít 
významný dopad na sociální podmínky; 
vzhledem k tomu, že krize COVID-19 
postihuje zejména zranitelné skupiny, což 
způsobuje zvyšování nerovnosti, nejistého 
zaměstnání, chudoby, nezaměstnanosti a 
sociálních rozdílů a ohrožuje evropské 
standardy v sociální oblasti a v oblasti 
zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že mladí 
lidé a pracovníci s nestandardními 
smlouvami jsou nejvíce vystaveni riziku 
ztráty zaměstnání a pádu do chudoby;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 91
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že krize bude mít 
významný dopad na sociální podmínky, 
zejména pro zranitelné skupiny;

G. vzhledem k tomu, že krize bude mít 
významný dopad na sociální podmínky, 
zejména pro pracující ženy, starší osoby a 
zranitelné skupiny, včetně pracovníků se 
smlouvami na dobu určitou, osob s nízkou 
kvalifikací, pracovníků pracujících 
nedobrovolně na částečný úvazek a 
samostatně výdělečně činných osob a 
migrujících pracovníků; vzhledem k tomu, 
že do těchto zranitelných kategorií patří 
mnoho pracovníků, kteří vykonávají 
nepostradatelná povolání v první linii v 
reakci na pandemii COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že krize bude mít 
významný dopad na sociální podmínky, 
zejména pro zranitelné skupiny;

G. vzhledem k tomu, že krize bude mít 
významný dopad na sociální podmínky, 
zejména pro zranitelné skupiny, včetně 
pracovníků se smlouvami na dobu 
určitou, osob s nízkou kvalifikací, 
pracovníků pracujících nedobrovolně na 
částečný úvazek a samostatně výdělečně 
činných osob, pracovníků platforem a 
migrujících pracovníků, což zvyšuje 
nerovnost a riziko chudoby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že krize bude mít 
významný dopad na sociální podmínky, 
zejména pro zranitelné skupiny;

G. vzhledem k tomu, že krize 
způsobená pandemií COVID-19 postihuje 
nejzranitelnější skupiny a vytváří nové 
zranitelné skupiny a předpokládá se, že 
bude mít i nadále významný dopad na 
sociální podmínky; 

Or. sk

Pozměňovací návrh 94
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že krize bude mít 
významný dopad na sociální podmínky, 
zejména pro zranitelné skupiny;

G. vzhledem k tomu, že krize bude mít 
významný dopad na sociální podmínky, 
zejména pro pracující ženy, starší osoby, 
zranitelné skupiny a menšiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Dominique 
Bilde

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že krize bude mít G. vzhledem k tomu, že krize bude mít 
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významný dopad na sociální podmínky, 
zejména pro zranitelné skupiny;

významný dopad na socioekonomickou 
situaci občanů členských států, zejména 
těch nejskromnějších;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že krize ukázala, 
že každý pracovník je zásadně důležitý a 
že pokud naše společnosti fungují v 
omezené míře, je to nejen díky 
zdravotnickým pracovníkům, výzkumným 
pracovníkům a bezpečnostním silám, ale 
do značné míry také díky úklidovým 
pracovníkům, pracovníkům v dopravě, 
pokladním v supermarketech, 
pečovatelům, doručovatelům, 
pracovníkům v domácnosti, pracovníkům 
platforem, pracovníkům v call centrech, 
pracovníkům v potravinářství a 
zemědělství, rybářům a mnoha dalším 
osobám, jejichž příspěvky jsou 
nepostradatelné; vzhledem k tomu, že tito 
pracovníci mají příliš často špatné 
pracovní podmínky a nízké mzdy a v 
mnoha odvětvích tvoří většinu ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

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

Ga. vzhledem k tomu, že v souvislosti s 
krizí COVID-19 přetrvávají rozdíly v 
odměňování a důchodech mezi ženami a 
muži a existuje riziko, že se prohloubí; 
vzhledem k tomu, že v celé EU ženy stále 
vydělávají v průměru o 16 % méně než 
muži a rozdíl mezi muži a ženami v 
důchodech je v EU přibližně 37,2 %;

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že digitalizace 
může být příležitostí ke snížení sociální 
nerovnosti, ale může se rovněž stát hnací 
silou digitálního vyloučení a prohlubovat 
výrazné nerovnosti, které již existují;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že u mladých 
lidí, dlouhodobě nezaměstnaných a 
starších pracovníků hrozí riziko, že budou 
znovu vyloučeni z trhu práce;

Or. es
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Pozměňovací návrh 100
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že progresivní 
zdanění má zásadní význam pro boj proti 
nerovnosti, aby bylo možné financovat 
systémy sociálního zabezpečení více 
zaměřené na začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že podnikatelská 
struktura je na prvním místě, pokud jde o 
tvorbu pracovních míst a bohatství ve 
společnosti, a že rodiny jsou závislé na 
politikách, jež podpoří a zpřístupní 
prostředky, aby mohli podnikatelé 
pracovníkům přinést prospěch v podobě 
důstojné a stabilní práce;

Or. es

Pozměňovací návrh 102
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

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

Gb. vzhledem k tomu, že současná 
krize s sebou nese také riziko 
prohlubování regionálních a územních 
rozdílů mezi členskými státy i uvnitř nich;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že doporučení 
pro jednotlivé země se jasně nezaměřují 
na zdanění bohatství a progresivní 
zdanění příjmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že v příštím 
desetiletí se očekává, že polarizace 
pracovních míst bude dále růst a že počet 
pracovních míst ve spektru vyšší a nižší 
kvalifikace poroste; vzhledem k tomu, že 
pandemie pravděpodobně tento trend ještě 
posílí; vzhledem k tomu, že progresivní 
zdanění je nezbytným předpokladem pro 
snížení celkové nerovnosti a financování 
dobře fungujících sociálních států;
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Or. en

Pozměňovací návrh 105
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že veřejný 
rozměr musí přinášet prospěch osobní, 
rodinné a profesní oblasti, aby se zajistila 
náležitá sociální soudržnost a nedošlo k 
oddělení veřejného a soukromého života;

Or. es

Pozměňovací návrh 106
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy umožňující důstojný život, silné 
systémy kolektivního vyjednávání 
a sociální ochrana mohou snížit chudobu 
pracujících, snížit nerovnosti a vytvářet 
poptávku;

H. vzhledem k tomu, že přijetí 
legislativních opatření, která mohou 
zaručit spravedlivé mzdy umožňující 
důstojný život, v každém případě na vyšší 
úrovni, než je úroveň relativní chudoby, 
silné systémy kolektivního vyjednávání 
a sociální ochrana na vyšší úrovni jsou 
zásadní pro boj s chudobou pracujících a s 
ekonomickými a sociálními nerovnostmi 
a mohou vytvářet poptávku; vzhledem k 
tomu, že politika zaměstnanosti a sociální 
politika musí být plně v souladu s cílem 
plného provádění evropského pilíře 
sociálních práv, cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje a Zelené dohody pro 
Evropu;

Or. it
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Pozměňovací návrh 107
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy umožňující důstojný život, silné 
systémy kolektivního vyjednávání 
a sociální ochrana mohou snížit chudobu 
pracujících, snížit nerovnosti a vytvářet 
poptávku;

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy umožňující důstojný život, silné 
systémy kolektivního vyjednávání, 
demokracie v práci, transparentnost mezd, 
předvídatelná pracovní doba, přiměřená 
sociální ochrana a daňové výhody mohou 
snížit chudobu pracujících, snížit 
nerovnosti a vytvářet poptávku; vzhledem 
k tomu, že podle definice Eurofoundu je 
mzda umožňující důstojný život příjmovou 
částkou potřebnou k tomu, aby 
zaměstnanec měl základní, ale 
společensky přijatelnou životní úroveň; 
vzhledem k tomu, že minimální mzdy ve 
většině zemí jsou i nadále nižší než 60 % 
nebo dokonce 50 % střední hodnoty mezd;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy umožňující důstojný život, silné 
systémy kolektivního vyjednávání a 
sociální ochrana mohou snížit chudobu 
pracujících, snížit nerovnosti a vytvářet 
poptávku;

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy umožňující důstojný život, silné 
systémy kolektivního vyjednávání, 
flexibilní odvětvové dohody a dohody mezi 
podniky, jakož i sociální ochrana, mohou 
snížit chudobu pracujících, snížit 
nerovnosti a vytvářet poptávku;
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Or. en

Pozměňovací návrh 109
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy umožňující důstojný život, silné 
systémy kolektivního vyjednávání a 
sociální ochrana mohou snížit chudobu 
pracujících, snížit nerovnosti a vytvářet 
poptávku;

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy umožňující důstojný život, silné 
systémy kolektivního vyjednávání, 
odpovídající sociální ochrana a investice 
do veřejných služeb mohou snížit chudobu 
pracujících, snížit nerovnosti a vytvářet 
poptávku;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy umožňující důstojný život, silné 
systémy kolektivního vyjednávání 
a sociální ochrana mohou snížit chudobu 
pracujících, snížit nerovnosti a vytvářet 
poptávku;

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy umožňující důstojný život, silné 
systémy kolektivního vyjednávání 
a sociální ochrana mohou snížit chudobu 
pracujících, snížit nerovnosti, vytvářet 
poptávku a zlepšovat zdraví a blahobyt;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy umožňující důstojný život, silné 
systémy kolektivního vyjednávání 
a sociální ochrana mohou snížit chudobu 
pracujících, snížit nerovnosti a vytvářet 
poptávku;

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy umožňující důstojný život, silné 
systémy kolektivního vyjednávání 
a sociální ochrana mohou snížit chudobu 
pracujících, snížit zdravotní a sociální 
nerovnosti a vytvářet poptávku;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy umožňující důstojný život, silné 
systémy kolektivního vyjednávání 
a sociální ochrana mohou snížit chudobu 
pracujících, snížit nerovnosti a vytvářet 
poptávku;

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy umožňující důstojný život, silné 
systémy kolektivního vyjednávání 
a sociální ochrana mohou snížit chudobu 
pracujících, snížit nerovnosti a vytvářet 
hospodářský růst;

Or. es

Pozměňovací návrh 113
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
mzdy umožňující důstojný život, silné 
systémy kolektivního vyjednávání 
a sociální ochrana mohou snížit chudobu 
pracujících, snížit nerovnosti a vytvářet 
poptávku;

H. vzhledem k tomu, že spravedlivé 
odměňování, důstojná a udržitelná 
pracovní místa a sociální ochrana mohou 
snížit chudobu pracujících, snížit 
nerovnosti a vytvářet poptávku;
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Or. sk

Pozměňovací návrh 114
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 zdůraznila budoucí význam 
zdraví a bezpečnosti na pracovišti a 
potřebu zlepšit pracovní podmínky i 
pracovní dobu a přizpůsobit je nové 
realitě, včetně pružného uspořádání 
pracovní doby (s větší svobodou 
pracovníků organizovat si práci) a 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem, což jsou důležité cíle politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že rozvoj a 
odborná příprava pracovníků, pokud jde o 
jejich odbornou způsobilost a osobní 
dovednosti, jsou nejlepší cestou, jak 
dosáhnout excelence, k níž jsou vyzýváni, 
a posílit sociální odpovědnost, která zajistí 
dodržování osobní svobody a důstojnosti; 

Or. es

Pozměňovací návrh 116
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
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Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že systémy 
sociální ochrany prochází těžkou 
zkouškou, aby zmírnily sociální dopady 
krize a zajistily důstojné životní podmínky 
pro všechny a přístup k základním 
službám, jako je zdraví, vzdělávání a 
bydlení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že ve většině 
členských států existuje celá řada systémů 
minimálního příjmu s cílem vytvořit 
záchrannou síť pro osoby ohrožené 
chudobou; vzhledem k tomu, že by byla 
vítána evropská směrnice o minimálním 
příjmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že digitalizace a 
umělá inteligence a jejich podpora 
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inkluzivním, bezpečným a neutrálním 
způsobem mají zásadní význam pro 
průmyslová odvětví, zvyšování 
konkurenceschopnosti, vytváření 
pracovních příležitostí a hospodářskou 
prosperitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že organizace 
trhu práce ve všech jeho aspektech, a 
zejména právní předpisy týkající se 
minimální mzdy, spadá do pravomoci 
členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že ve všech 
členských státech existují různé formy 
systémů minimálního příjmu, které mají 
poskytovat minimální úroveň sociální 
ochrany a záchrannou síť pro osoby v 
nouzi;

Or. en



PE654.111v01-00 56/203 AM\1209664CS.docx

CS

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

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila nedostatky v sociální 
ochraně mnoha našich společností, 
zejména pro pracovníky platforem, 
migranty a uprchlíky;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že při 
vymezování a provádění všech politik a 
činností Unie je zajištěn vysoký stupeň 
ochrany lidského zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že sdělení 
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Komise ze dne 20. října 2010 s názvem 
„Solidarita v oblasti zdraví: Snížení 
nerovnosti v oblasti zdraví v EU“ 
(COM(2009)0567) zdůrazňuje, že v celé 
EU zdravotní stav souvisí se sociálním 
postavením; vzhledem k tomu, že WHO 
tuto sociální souvislost definuje jako 
souvislost mezi socio-ekonomickými 
rozdíly a nerovnostmi v oblasti zdraví 
a přístupu ke zdravotní péči; vzhledem k 
tomu, že nerovnosti v oblasti zdraví mají 
kořeny v sociální nerovnosti, konkrétněji 
v životních podmínkách a v modelech 
sociálního chování souvisejících 
s pohlavím, úrovní vzdělání, 
zaměstnaností, příjmem a nerovným 
přístupem ke zdravotní pomoci, prevenci 
nemocí a službám upevňujícím zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že současné a 
tradiční demografické trendy v EU jsou 
negativní; vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 představuje další zátěž pro 
nejzranitelnější skupiny společnosti a 
zdravé rodiny se znovu ukázaly jako 
základní nástroj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Margarita de la Pisa Carrión

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

Hb. vzhledem k tomu, že kultivace 
dobrých vlastností při utváření povahy 
představuje základ dobře vychované osoby 
s hodnotami a zásadami, jež společnosti 
umožní začlenit osobní rozměr do 
rozměru kolektivního; 

Or. es

Pozměňovací návrh 126
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 zhoršila již tak nepřijatelné 
rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů, které 
zhorší rozdíly ve výši důchodů žen a 
mužů; vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 zhoršila již tak nerovnoměrné 
rozdělení pečovatelských povinností mezi 
muže a ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že globální 
výzvy, jako je digitalizace a boj proti 
změně klimatu, přetrvávají a vyžadují 
spravedlivou transformaci tak, aby nikdo 
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nebyl opomenut;

Or. fr

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

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hc. vzhledem k tomu, že bezdomovectví 
v posledním desetiletí ve většině členských 
států soustavně narůstá; vzhledem k 
tomu, že v EU je nejméně 700 000 osob 
bez domova, což je o 70 % více než před 
deseti lety; vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 prokázala, že bezdomovectví je 
sociální krizí i krizí veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí doporučení Komise 
pro jednotlivé země na rok 2020; vyjadřuje 
své znepokojení nad tím, že členské státy 
dosáhly omezeného nebo žádného pokroku 
v šesti z 10 doporučení pro jednotlivé 
země, která jim byla v roce 2019 
adresována;

1. bere na vědomí doporučení Komise 
pro jednotlivé země na rok 2020; vyjadřuje 
své znepokojení nad tím, že členské státy 
dosáhly omezeného nebo žádného pokroku 
v šesti z 10 doporučení pro jednotlivé 
země, která jim byla v roce 2019 
adresována; vyzývá k posílení míry plnění 
doporučení pro jednotlivé země v 
eurozóně i mimo ni; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posílila doporučení pro 
jednotlivé země pro členy eurozóny 
vytvořením matricového rámce, v němž 
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budou sociální politiky související s 
evropským pilířem sociálních práv, jako je 
inkluzivní přístup ke vzdělávání, zdraví, 
výživě, zaměstnání a bydlení a zachování 
sociálních práv, analyzovány podle 
sociálních segmentů, například dětí, 
mladých lidí, starších lidí (v oblasti 
dlouhodobé péče o starší osoby), menšin, 
migrantů a osob se zdravotním 
postižením, čímž se vytvoří mnohem 
přesnější obraz ekonomického a 
sociálního zdraví členských států, a aby 
prozkoumala možné rozšíření této nové 
složky doporučení pro jednotlivé země na 
země, které nejsou členy eurozóny; 
poukazuje na to, že by doporučení pro 
jednotlivé země měla být sladěna s 
hospodářskými, sociálními a 
environmentálními cíli EU a že by 
doporučení pro jednotlivé země neměla 
být navzájem v rozporu, ale měla by se 
naopak vzájemně posilovat; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby vymezily evropskou 
strategii udržitelnosti, díky níž bude 
možné řešit sociální, hospodářské 
a klimatické výzvy; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily sociální práva 
navrhováním právních předpisů, včetně 
případných finančních nástrojů, na 
základě přezkumů, a aby naplňovaly 
evropský pilíř sociálních práv v rámci 
svých příslušných kompetencí 
stanovených ve Smlouvách a v souladu se 
subsidiaritou;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí doporučení Komise 
pro jednotlivé země na rok 2020; vyjadřuje 

1. bere na vědomí doporučení Komise 
pro jednotlivé země na rok 2020; 
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své znepokojení nad tím, že členské státy 
dosáhly omezeného nebo žádného 
pokroku v šesti z 10 doporučení pro 
jednotlivé země, která jim byla v roce 
2019 adresována;

zdůrazňuje, že přetrvávání pravidel Paktu 
o stabilitě a růstu brání členským státům 
dosáhnout nezbytného pokroku, aby bylo 
možné přiměřeně reagovat na nebývalý 
hospodářský a sociální šok způsobený 
pandemií COVID-19; je přesvědčen, že 
doporučení pro jednotlivé země předložená 
Komisí musí být vyjádřením nového 
regulačního rámce, který umožňuje 
přijímat víceúrovňové veřejné politiky 
plně v souladu s cílem dosáhnout plné 
zaměstnanosti, plného využití sociálních 
práv pro všechny občany a rychlé, 
sociálně spravedlivé transformace směrem 
k oběhovému a klimaticky neutrálnímu 
hospodářství;

Or. it

Pozměňovací návrh 131
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí doporučení Komise 
pro jednotlivé země na rok 2020; vyjadřuje 
své znepokojení nad tím, že členské státy 
dosáhly omezeného nebo žádného pokroku 
v šesti z 10 doporučení pro jednotlivé 
země, která jim byla v roce 2019 
adresována;

1. bere na vědomí doporučení Komise 
pro jednotlivé země na rok 2020; vyjadřuje 
své znepokojení nad tím, že členské státy 
dosáhly omezeného nebo žádného pokroku 
v šesti z 10 doporučení pro jednotlivé 
země, která jim byla v roce 2019 
adresována, a že pokrok zůstává v různých 
oblastech politiky nerovnoměrný; 
poukazuje na to, že od začátku evropského 
semestru v roce 2011 je pokrok zvláště 
pomalý, pokud jde o rozšíření daňového 
základu, jakož i o zdravotní a 
dlouhodobou péči, přičemž systémy 
zdravotní péče jsou v důsledku pandemie 
COVID-19 dále zpochybňovány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí doporučení Komise 
pro jednotlivé země na rok 2020; vyjadřuje 
své znepokojení nad tím, že členské státy 
dosáhly omezeného nebo žádného pokroku 
v šesti z 10 doporučení pro jednotlivé 
země, která jim byla v roce 2019 
adresována;

1. bere na vědomí doporučení Komise 
pro jednotlivé země na rok 2020; vyjadřuje 
své znepokojení nad tím, že členské státy 
dosáhly omezeného nebo žádného pokroku 
v šesti z 10 doporučení pro jednotlivé 
země, která jim byla v roce 2019 
adresována, a pokrok je v jednotlivých 
členských státech a oblastech politiky 
nerovnoměrný; poukazuje na to, že 
zaměření na doporučení pro jednotlivé 
země v deregulaci trhu práce, na 
procyklické hospodářské politiky a 
privatizaci přivedlo několik členských 
států tváří v tvář hospodářské a sociální 
krizi spojené s pandemií COVID-19 do 
výrazně zranitelné situace;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí doporučení Komise 
pro jednotlivé země na rok 2020; vyjadřuje 
své znepokojení nad tím, že členské státy 
dosáhly omezeného nebo žádného pokroku 
v šesti z 10 doporučení pro jednotlivé 
země, která jim byla v roce 2019 
adresována;

1. bere na vědomí doporučení Komise 
pro jednotlivé země na rok 2020; vyjadřuje 
své znepokojení nad tím, že členské státy 
dosáhly omezeného nebo žádného pokroku 
v šesti z 10 doporučení pro jednotlivé 
země, která jim byla v roce 2019 
adresována; zdůrazňuje, že provádění 
doporučení pro jednotlivé země má 
zásadní význam pro podporu sociálního 
začleňování a zlepšení sociálních práv; 



AM\1209664CS.docx 63/203 PE654.111v01-00

CS

naléhavě vyzývá Komisi, aby vyvinula tlak 
na členské státy bez ohledu na jejich 
členství v eurozóně, aby tato doporučení 
provedly;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí doporučení Komise 
pro jednotlivé země na rok 2020; vyjadřuje 
své znepokojení nad tím, že členské státy 
dosáhly omezeného nebo žádného pokroku 
v šesti z 10 doporučení pro jednotlivé 
země, která jim byla v roce 2019 
adresována;

1. bere na vědomí doporučení Komise 
pro jednotlivé země na rok 2020; vyjadřuje 
své znepokojení nad tím, že členské státy 
dosáhly omezeného nebo žádného pokroku 
v šesti z 10 doporučení pro jednotlivé 
země, která jim byla v roce 2019 
adresována; lituje, že příliš mnoho 
doporučení pro jednotlivé země není 
prováděno, a naléhavě žádá členské státy, 
aby tato doporučení provedly, zejména 
doporučení týkající se zaměstnanosti a 
sociálních aspektů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 135
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí doporučení Komise 
pro jednotlivé země na rok 2020; 
vyjadřuje své znepokojení nad tím, že 
členské státy dosáhly omezeného nebo 
žádného pokroku v šesti z 10 doporučení 
pro jednotlivé země, která jim byla v roce 

1. zastává názor, že politika na trhu 
práce a politika zaměstnanosti by měly 
spadat do výlučné pravomoci členských 
států, a odmítá proto doporučení Komise 
pro jednotlivé země;
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2019 adresována;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
vyrovná důsledky současné krize;

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny, jako jsou starší osoby, 
osoby se zdravotním postižením, ženy, 
rasové a etnické menšiny, osoby 
LGBTQI+, uprchlíci a migranti, kteří jsou 
obzvláště zranitelní vůči viru nebo jeho 
důsledkům; zdůrazňuje, že pouze rozhodná 
a koordinovaná evropská reakce vyrovná 
důsledky současné krize; vyzývá členské 
státy, aby využily balíček REACT-EU s 
cílem pomoci nejvíce znevýhodněným 
osobám tím, že zajistí odpovídající 
financování z Fondu evropské pomoci 
nejchudším osobám (FEAD), aby 
podpořily zaměstnanost zejména mladých 
lidí v rámci finančních prostředků 
poskytovaných Evropským sociálním 
fondem (ESF) a jednaly konkrétně ve 
prospěch soudržnosti EU, zejména v 
nejvzdálenějších regionech a zámořských 
zemích a územích;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
vyrovná důsledky současné krize;

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny, především pracovníky, 
kteří byli během krize v první linii; 
zdůrazňuje, že pouze rozhodná 
a koordinovaná evropská reakce vyrovná 
důsledky současné krize; v tomto smyslu 
vyzývá členské státy, aby používaly balíček 
REACT-EU a poskytovaly pomoc 
nejchudším osobám zajištěním 
přiměřeného financování z Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám 
(FEAD), na podporu zachování a návratu 
do zaměstnání podporováním mladých lidí 
v rámci financování z Evropského 
sociálního fondu (ESF) a přijímáním 
konkrétních opatření ve prospěch 
soudržnosti a území Unie, zejména 
nejvzdálenějších regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
vyrovná důsledky současné krize;

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
na základě nového evropského rámce pro 
správu ekonomických záležitostí bude 
moci umožnit přijetí nezbytných politik 
zaměstnanosti a sociálních politik 
zaměřených na plnou ochranu 
hospodářských a sociálních práv všech 
občanů a zabránění škodlivým sociálním 
dopadům v důsledku současné 
bezprecedentní krize;
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Or. it

Pozměňovací návrh 139
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
vyrovná důsledky současné krize;

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na ženy, 
starší osoby a zranitelné skupiny, což dále 
zvyšuje nerovnosti a sociální rozdíly a 
oslabuje sociální normy a normy 
zaměstnanosti v Evropě; zdůrazňuje, že 
pouze rozhodná a koordinovaná evropská 
reakce vyrovná sociální důsledky současné 
krize a prokáže, že EU je 
nepostradatelným projektem založeným 
na sociální spravedlnosti, solidaritě a 
integraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
vyrovná důsledky současné krize;

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny, především na starší 
osoby, osoby se zdravotním postižením, 
osoby patřící k menšinám nebo osoby 
čelící vícenásobné diskriminaci, ale také 
na nové zranitelné skupiny vytvořené 
pandemií; zdůrazňuje, že pouze rozhodná 
a koordinovaná evropská reakce, která 
hledí i do budoucnosti a bere v úvahu 
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budoucí krize, vyrovná důsledky současné 
krize;

Or. sk

Pozměňovací návrh 141
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská 
reakce vyrovná důsledky současné krize;

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19;

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
vyrovná důsledky současné krize;

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, které zhoršují a 
rozšiřují již existující nerovnosti a zároveň 
vytvářejí nové, zejména na ženy, starší 
osoby, zranitelné a menšinové skupiny, 
jako jsou Romové; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
vyrovná důsledky současné krize;

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
vyrovná důsledky současné krize;

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny, jako jsou starší lidé a 
osoby se zdravotním postižením; 
zdůrazňuje, že pouze rozhodná 
a koordinovaná evropská reakce vyrovná 
důsledky současné krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
vyrovná důsledky současné krize;

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny, což prohlubuje 
nerovnost; zdůrazňuje, že pouze rozhodná 
a koordinovaná evropská reakce vyrovná 
sociální důsledky současné krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 

2. je znepokojen ničivými sociálními 
a psychologickými dopady krize COVID-
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zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
vyrovná důsledky současné krize;

19, zejména na zranitelné skupiny; 
zdůrazňuje, že pouze rozhodná 
a koordinovaná evropská reakce vyrovná 
důsledky současné krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
vyrovná důsledky současné krize;

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
pomůže vyrovnat důsledky současné krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že pouze 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
vyrovná důsledky současné krize;

2. je znepokojen ničivými sociálními 
dopady krize COVID-19, zejména na 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že 
rozhodná a koordinovaná evropská reakce 
vyrovná důsledky současné krize;

Or. es

Pozměňovací návrh 148
José Gusmão
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Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že i přes oznámení o 
naléhavé potřebě vyvážit hospodářský a 
sociální rozměr a podpořit vzestupnou 
konvergenci nemá evropský semestr 
konkrétní program ani opatření k boji 
proti chudobě, a proto by měla být 
zavedena konkrétní strategie se souborem 
cílů a procesem monitorování;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
roce 2018 bydlelo v jiné zemi EU než v té, 
v níž jsou státními příslušníky, pouze 
3,9 % občanů EU v produktivním věku; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily 
úsilí o snížení překážek mobility 
pracovníků a podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 

vypouští se
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neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

Or. sk

Pozměňovací návrh 151
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky s cílem zachovat 
pracovní místa, pomoci společnostem a 
podpořit masivní oživení; požaduje, aby 
byla ve všech členských státech v 
současné době zaručena podpůrná 
orientace fiskální politiky (aktivní fiskální 
politika), aby se usnadnilo oživení 
spotřeby, investic a růstu; požaduje 
poskytování úvěrů a finanční podporu 
konkrétním odvětvím, včetně 
zdravotnictví, v ideálním případě 
prostřednictvím tzv. Manacle-Bonds1; 
požaduje, aby sociální, ekonomické 
a ekologické cíle měly v rámci příštího 
rozpočtu rovnocennou prioritu a stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita; požaduje 
posílení evropského semestru tak, aby 
zahrnoval sociální rozměr v rámci celého 
cyklu, do něhož budou zapojeny příslušné 
orgány EU a členských států, které se 
zabývají sociálními politikami; požaduje 
ambiciózní VFR, který bude odpovídat 
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potřebám stávajících a nových programů; 
požaduje zavedení nových vlastních 
zdrojů a zrušení slev;
_______________________________
1 koncept vypracovaný Rodinnou stranou 
Německa k financování projektů 
zaměřených na řešení dopadu pandemie 
COVID-19

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a k prevenci a 
zmírnění sociálních důsledků, což si 
vyžádalo aktivaci únikové doložky; varuje, 
že tato příliš restriktivní povaha Paktu o 
stabilitě a růstu je kontraproduktivní v 
cestě k sociální a ekologické 
spravedlnosti, pokud cíle evropského 
pilíře sociálních práv a cílů udržitelného 
rozvoje nebudou závazné; proto požaduje, 
aby sociální a ekologické cíle měly stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita; vyzývá k 
tomu, aby se při provádění Paktu o 
stabilitě a růstu uplatňovalo stálé pravidlo 
střední cesty pro sociální investice, tedy 
považovat veřejné sociální investice, které 
mají jednoznačný pozitivní dopad na 
hospodářský růst, za způsobilé pro 
příznivé zacházení při posuzování 
schodků veřejných financí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 153
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita; v této 
souvislosti vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibilitu, kterou nabízí 
všeobecná úniková doložka, a to 
zavedením „zlatého pravidla“ pro sociální 
investice s cílem financovat kvalitní 
pracovní místa, veřejné služby, boj proti 
chudobě a ekologickou transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 

3. zdůrazňuje, že i v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje 
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sociální a ekologické cíle měly stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

okamžitou revizi Paktu o stabilitě a růstu 
a zahrnuté sociálních a ekologických cílů 
do řady víceúrovňových regulačních 
zásahů, což je holistický přístup schopný 
plně provádět evropský pilíř sociálních 
práv, cíle udržitelného rozvoje OSN a 
Zelené dohody pro Evropu;

Or. it

Pozměňovací návrh 155
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

3. zdůrazňuje, že v současné krizi 
Pakt o stabilitě a růstu umožňuje členským 
státům uplatněním únikové doložky 
fiskální prostor potřebný k absorbování 
nerovnováhy a zmírnění sociálních 
důsledků;

Or. es

Pozměňovací návrh 156
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 

3. připomíná, že Pakt o stabilitě a 
růstu je předpokladem pro stabilní 
evropskou ekonomiku, která dokáže řešit 
budoucí krize; opakuje v této souvislosti, 
že je důležité, aby členské státy byly 



AM\1209664CS.docx 75/203 PE654.111v01-00

CS

aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

vázány paktem;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Dennis Radtke, Miriam Lexmann, Loucas Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs 
Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly stejnou 

3. zdůrazňuje, že v současné krizi jsou 
členské státy i nadále plně odhodlány 
plnit Pakt o stabilitě a růstu, a vítá jejich 
rozhodnutí využít obecnou únikovou 
doložku k zajištění potřebné flexibility k 
přijetí všech nezbytných opatření na 
podporu zdraví evropských občanů a 
systémů civilní ochrany a stabilizaci 
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právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

evropského sociálně tržního hospodářství;  
žádá o lepší integraci a posílení úlohy 
sociálních a ekologických cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
dostatečně pružný při aktivaci obecné 
únikové doložky s cílem umožnit členským 
státům používat fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy, podpoře 
podniků a pracovníků a zmírnění 
sociálních důsledků; požaduje, aby sociální 
a ekologické cíle měly stejnou právní 
vymahatelnost jako fiskální konsolidace 
a finanční stabilita;

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly stejnou 

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako sám o 
sobě nedostatečný, jelikož členským 
státům neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
jejích sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly v případě 
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právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

potřeby stejnou důležitost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
France Jamet

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako škodlivý 
pro ekonomiku, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 
konsolidace a finanční stabilita;

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy a zmírnění 
sociálních důsledků, což si vyžádalo 
aktivaci únikové doložky; požaduje, aby 
sociální a ekologické cíle měly stejnou 
právní vymahatelnost jako fiskální 

3. zdůrazňuje, že v současné krizi se 
Pakt o stabilitě a růstu ukázal jako 
neodpovídající, jelikož členským státům 
neposkytl fiskální prostor potřebný 
k absorbování nerovnováhy, prevenci 
a zmírnění sociálních důsledků, což si 
vyžádalo aktivaci únikové doložky; 
požaduje, aby sociální a ekologické cíle 
měly stejnou právní vymahatelnost jako 
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konsolidace a finanční stabilita; fiskální konsolidace a finanční stabilita;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že navzdory 
důležitosti řádných a odpovědných 
fiskálních politik by rozpočtová stabilita 
neměla být na úkor veřejných investic, 
zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů;

4. upozorňuje na důležitost fiskálních 
systémů založených na maximální 
spravedlnosti při provádění kritéria 
progresivity, aby byla zaručena nejvyšší 
úroveň sociální spravedlnosti; domnívá 
se, že je naléhavě nutné přijmout na 
úrovni EU přiměřená opatření k ukončení 
agresivního daňového plánování, které 
umožňují platné právní předpisy v 
některých členských státech, a účinněji 
bojovat proti daňovým rájům mimo EU; 
zdůrazňuje, že je třeba přijmout přísnější 
pravidla pro boj proti korupci, vyhýbání se 
daňovým povinnostem a daňovým 
únikům; zdůrazňuje, že odpovídající boj 
proti těmto vážným problémům by vedl k 
velkým dodatečným rozpočtovým částkám, 
které by mohly výrazně zvýšit veřejné 
investice na zlepšení vzdělávání a 
veřejného zdraví, systémů sociální 
ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, aktivních politik 
zaměstnanosti, politik na ochranu před 
chudobou a sociálním vyloučením a na 
urychlení sociálně spravedlivého 
přechodu k oběhovému a klimaticky 
neutrálnímu hospodářství;

Or. it

Pozměňovací návrh 164
Helmut Geuking
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že navzdory 
důležitosti řádných a odpovědných 
fiskálních politik by rozpočtová stabilita 
neměla být na úkor veřejných investic, 
zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů;

4. upozorňuje na to, že navzdory 
důležitosti řádných a odpovědných 
fiskálních politik by rozpočtová stabilita 
neměla být na úkor veřejných investic, 
zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů; poukazuje na to, že 
naše společné lidské hodnoty by měly řídit 
naše diskuse o rozpočtu a že bychom měli 
usilovat o vytvoření rozpočtu, který povede 
k hospodářství, jež bude lépe odrážet tento 
pojem a povede k humánnější Evropě; 
vyzývá k posílení monitorování, 
hodnocení a podávání zpráv o tom, jak 
jsou finanční prostředky EU využívány ke 
zlepšení účinného využívání a veřejného 
zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že navzdory 
důležitosti řádných a odpovědných 
fiskálních politik by rozpočtová stabilita 
neměla být na úkor veřejných investic, 
zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů;

4. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přiměřenost a udržitelnost důchodových 
systémů pro pracovníky a osoby 
samostatně výdělečně činné. 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 
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postupné zavádění reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že navzdory 
důležitosti řádných a odpovědných 
fiskálních politik by rozpočtová stabilita 
neměla být na úkor veřejných investic, 
zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů;

4. upozorňuje na to, že navzdory 
důležitosti řádných a odpovědných 
fiskálních politik by rozpočtová stabilita 
neměla být na úkor veřejných investic, 
zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů; zdůrazňuje, že 
zaměření na snižování dluhu v rámci 
postupu při makroekonomické 
nerovnováze v rámci semestru má 
regresivní dopad, neboť snižuje schopnost 
veřejných služeb řešit nerovnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že navzdory 
důležitosti řádných a odpovědných 
fiskálních politikby  rozpočtová stabilita 
neměla být na úkor veřejných investic, 
zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů;

4. upozorňuje na to, že řádné a 
odpovědné fiskální politiky a obecně 
rozpočtová stabilita jsou klíčem k 
udržitelným a silným veřejným investicím, 
zejména do školství, sociálních a 
zdravotních systémů, přičemž je nutno mít 
na paměti, že je třeba zajistit dostatečnou 
flexibilitu, aby bylo možné reagovat na 
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nepředvídané události nebo krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že navzdory 
důležitosti řádných a odpovědných 
fiskálních politik by rozpočtová stabilita 
neměla být na úkor veřejných investic, 
zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů;

4. upozorňuje na důležitost řádných 
a odpovědných fiskálních politik a 
rozpočtové stability za účelem zajištění 
dlouhodobé udržitelnosti systému 
sociálního zabezpečení. Stejně tak by měly 
mít členské státy z krátkodobého hlediska 
k dispozici fiskální prostor za účelem 
ochrany postižených podniků a jejich 
pracovníků;

Or. es

Pozměňovací návrh 169
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že navzdory 
důležitosti řádných a odpovědných 
fiskálních politik by rozpočtová stabilita 
neměla být na úkor veřejných investic, 
zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů;

4. upozorňuje na to, že řádná a 
odpovědná fiskální politika vychází z 
rozpočtové stability, ale nebrání účinným 
veřejným investicím do reformovaného 
školství, sociálních a zdravotních systémů 
a systémů péče o děti a závislé péče;

Or. sk

Pozměňovací návrh 170
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
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Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že navzdory 
důležitosti řádných a odpovědných 
fiskálních politik by rozpočtová stabilita 
neměla být na úkor veřejných investic, 
zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů;

4. upozorňuje na důležitost 
odpovědných fiskálních politik; vyzývá 
nicméně členské státy a Komisi, aby v 
reakci na zdravotní krizi posílily veřejné 
investice, zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
France Jamet, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania Zambelli

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že navzdory 
důležitosti řádných a odpovědných 
fiskálních politik by rozpočtová stabilita 
neměla být na úkor veřejných investic, 
zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů;

4. rozpočtová stabilita by neměla být 
na úkor nezbytných veřejných investic, 
zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že navzdory 
důležitosti řádných a odpovědných 
fiskálních politik by rozpočtová stabilita 
neměla být na úkor veřejných investic, 

4. upozorňuje na důležitost řádných a 
odpovědných fiskálních politik, je třeba 
podporovat rozpočtovou stabilitu a 
zároveň podněcovat veřejné investice;
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zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na to, že navzdory 
důležitosti řádných a odpovědných 
fiskálních politik by rozpočtová stabilita 
neměla být na úkor veřejných investic, 
zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů;

4. upozorňuje na důležitost řádných 
a odpovědných fiskálních politik, 
rozpočtová stabilita by však dočasně 
neměla být na úkor veřejných investic, 
zejména do školství, sociálních 
a zdravotních systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby splnila 
mezinárodní právní závazky týkající se 
práv dětí, k jejichž dodržování jsou 
členské státy (jakož i EU jako celek, 
pokud jde o některá z nich) zavázány; 
vyzývá Komisi, aby v roce 2020 předložila 
záruku EU pro děti, vyzývá k využití 
příležitostí ve víceletém finančním rámci 
na období 2021-2027 pro investice do dětí 
a finančních prostředků s cílem rozvíjet 
potenciální přidanou hodnotu záruky EU 
pro děti v boji proti chudobě a proti 
škodlivým negativním trendům, pokud jde 
o demografické změny v Evropě; 
požaduje, aby se využívaly iniciativy 
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měkkého práva, které podněcují a 
motivují členské státy (prostřednictvím 
vzájemného tlaku spíše než povinností) k 
vytvoření evropských a vnitrostátních 
akčních plánů s cílem zajistit přístup dětí 
k pěti klíčovým sociálním právům (přístup 
k bezplatné zdravotní péči, bezplatnému 
vzdělávání, bezplatné péči o děti, 
důstojnému bydlení a přiměřené výživě); 
žádá o ochranu rodin a dětí 
prostřednictvím okamžitého zavedení 
evropského příspěvku na péči o dítě 25/25, 
což je zásadní a dlouho nesplněné 
opatření s cílem zavést záruku pro děti. 
Tato dodatečná platba na péči o děti 
nesmí být kompenzována žádnými dalšími 
výhodami a byla by vždy prokazatelně 
největším projektem hospodářského 
rozvoje, neboť rodiny by přečerpaly 
dodatečné finanční prostředky, které 
obdrží, do hospodářství, což by mělo 
přímo či nepřímo přínos pro všechny 
Evropany;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že i když se 
evropský semestr zaměřuje na sociální 
začlenění a chudobu, stále postrádá 
program pro monitorování a řešení 
nárůstu nerovností v Evropě, a naléhavě 
proto vyzývá Komisi, aby lépe posoudila 
distribuční dopad veřejných politik a 
nerovnováhy, pokud jde o rozdělení 
příjmů a bohatství, a to i prostřednictvím 
zpráv o individuálním hloubkovém 
přezkumu, pokud je taková nerovnováha 
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zjištěna, jako způsobu, jak propojit 
hospodářskou koordinaci s výkonností v 
oblasti zaměstnanosti a sociální 
výkonností; vyzývá Komisi, aby 
prostudovala, jaké by měly být 
nejpřesnější ukazatele hospodářské 
nerovnosti (od indexu Gini, indexů 
Palma, indexu Theil, podílu mezd, 
poměru minimální mzdy k HDP na 
obyvatele až po průměrné mzdy atd.), a 
aby sledovala vývoj nerovností;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
účinnost svých daňových systémů a 
systémů sociálního zabezpečení s cílem 
vytvořit pobídky k práci; zdůrazňuje 
význam daňových systémů, které jsou 
spravedlivé a snadno použitelné; opakuje, 
že přísné právní předpisy týkající se práce 
a příliš velkorysé systémy sociálních dávek 
omezují úroveň zaměstnanosti a z 
dlouhodobého hlediska vedou k 
neudržitelnému zvyšování nákladů 
členských států; vyzývá členské státy, aby 
provedly nezbytné hospodářské reformy s 
cílem vytvořit prosperující podnikatelské 
ovzduší a zvýšit růst produktivity; 
připomíná, že naše sociální zabezpečení je 
založeno na prosperujících podnicích a 
dobře fungujících vnitrostátních 
ekonomikách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 177
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá skutečnost, že během 
pandemie COVID-19 přijaly mnohé 
členské státy mimořádná opatření k 
prevenci a řešení bezdomovectví tím, že 
ukončily vystěhovávání a poskytly 
nouzové bydlení; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily udržitelná, proaktivní a 
reaktivní řešení s cílem odstranit 
bezdomovectví do roku 2030; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby ve 
všech příslušných politikách 
shromažďovaly údaje o bezdomovectví a 
začleňovaly do nich bezdomovectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. žádá Komisi a členské státy, aby 
soustředily své úsilí na ochranu veškeré 
možné průmyslové struktury a pracovních 
míst a zvláštní pozornost při tom věnovaly 
malým a středním podnikům a osobám 
samostatně výdělečně činným;

Or. es

Pozměňovací návrh 179
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení; 
požaduje konkrétní plány sociálního 
pokroku s cílem zajistit účinnější a silnější 
sociální státy;

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do 
posílení systémů sociálního zabezpečení a 
zajištění plné ochrany před chudobou, 
zajištění stabilního a kvalitního 
zaměstnání a ochrany zaměstnanců a 
osob samostatně výdělečně činných před 
rizikem nezaměstnanosti a ztráty příjmů; 
domnívá se rovněž, že je nezbytné posílit 
podporu společností v krizi z důvodu 
krizové situace COVID-19, aby se zajistilo 
udržení úrovně zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti; žádá, aby investice v rámci 
nástroje „Next Generation EU“ byly plně 
v souladu s evropským pilířem sociálních 
práv, cíli OSN pro udržitelný rozvoj a 
Zelenou dohodou pro Evropu; požaduje 
konkrétní plány sociálního pokroku s cílem 
zajistit účinnější a silnější sociální státy;

Or. it

Pozměňovací návrh 180
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení; 
požaduje konkrétní plány sociálního 
pokroku s cílem zajistit účinnější a silnější 

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; trvá na tom, 
že plán oživení musí přispět k dosažení 
cílů udržitelného rozvoje, k provádění 
naší strategie růstu, jak je definována v 
Zelené dohodě, a ke konkretizaci zásad 
evropského pilíře sociálních práv;  vyzývá 
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sociální státy; členské státy, aby plně využívaly potenciál, 
který nabízí obecná úniková doložka, s 
cílem podpořit společnosti v obtížích s 
nedostatkem likvidity, zejména malé a 
střední podniky, zachovat pracovní místa, 
mzdy a pracovní podmínky evropských 
pracovníků, a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení; 
požaduje konkrétní plány sociálního 
pokroku s cílem zajistit účinnější a silnější 
sociální státy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 181
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení; 
požaduje konkrétní plány sociálního 
pokroku s cílem zajistit účinnější a silnější 
sociální státy;

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku; vyjadřuje hluboké 
politování nad tím, že se proces sociálního 
rozvoje v Evropě zastavil, což by nemělo 
být důvodem k tomu, aby byla Evropa 
orientována jako sociální stát, neboť 
silnější sociální státy by v Evropě upevnily 
chudobu; požaduje, aby byl nyní jako 
evropský urychlen proces sociálního 
rozvoje, aby lidé mohli vést nezávislý 
život;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení; 
požaduje konkrétní plány sociálního 
pokroku s cílem zajistit účinnější a silnější 
sociální státy;

5. bere na vědomí nástroj Next 
Generation EU, plán EU na podporu 
oživení, a požaduje, aby se jeho rozpočet 
soustředil na nejnaléhavější zdravotnické 
a socioekonomické potřeby členských 
států, přičemž by se odložily cíle 
klimatické neutrality; vyzývá členské 
státy, aby využily obecnou únikovou 
doložku a investovaly do lidí a systémů 
sociálního zabezpečení; požaduje konkrétní 
plány sociálního pokroku s cílem zajistit 
účinnější a silnější sociální státy;

Or. es

Pozměňovací návrh 183
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení; 
požaduje konkrétní plány sociálního 
pokroku s cílem zajistit účinnější a silnější 
sociální státy;

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyjadřuje 
však politování nad tím, že mezi 
ekologickou a digitální transformací na 
jedné straně a mezi vzděláváním, sociální 
infrastrukturou a infrastrukturou 
zdravotní péče na straně druhé existuje 
značná nerovnováha; vyzývá členské 
státy, aby využily obecnou únikovou 
doložku a investovaly do lidí a systémů 
sociálního zabezpečení; požaduje konkrétní 
plány sociálního pokroku s cílem zajistit 
účinnější a silnější sociální státy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 184
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení; 
požaduje konkrétní plány sociálního 
pokroku s cílem zajistit účinnější a silnější 
sociální státy;

5. vyzývá k vyšším ambicím, pokud 
jde o nástroj Next Generation EU, plán EU 
na podporu oživení; zdůrazňuje, že bez 
vlastních zdrojů je fond na podporu 
oživení v podstatě dluhovým nástrojem, 
který je zaručen budoucími rozpočty; 
vyzývá členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení; 
požaduje konkrétní plány sociálního 
pokroku s cílem zajistit účinnější a silnější 
sociální státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Dennis Radtke, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana 
Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení; 
požaduje konkrétní plány sociálního 
pokroku s cílem zajistit účinnější a silnější 
sociální státy;

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení, aniž by 
usilovaly o fiskální udržitelnost a byly 
nadále odhodlány dodržovat Pakt o 
stabilitě a růstu; požaduje konkrétní plány 
sociálního pokroku s cílem zajistit 
účinnější a silnější sociální státy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 186
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení; 
požaduje konkrétní plány sociálního 
pokroku s cílem zajistit účinnější a silnější 
sociální státy;

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby financování z tohoto 
nástroje považovaly za velkou příležitost k 
financování nezbytných reforem, přičemž 
je třeba mít na paměti, že tyto prostředky 
musí být navráceny v příštích deseti 
letech, a zvážily tak investice z hlediska 
jejich účinnosti, udržitelnosti a 
návratnosti; 

Or. sk

Pozměňovací návrh 187
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení; 
požaduje konkrétní plány sociálního 
pokroku s cílem zajistit účinnější a silnější 
sociální státy;

5. je toho názoru, že model 
financování nástroje Next Generation EU 
překračuje pravomoci převedené na EU; 
vyzývá členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení; 
požaduje konkrétní plány sociálního 
pokroku s cílem zajistit účinnější a silnější 
sociální státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení; 
požaduje konkrétní plány sociálního 
pokroku s cílem zajistit účinnější a silnější 
sociální státy;

5. vítá nástroj Next Generation EU, 
plán EU na podporu oživení; vyzývá 
členské státy, aby využily obecnou 
únikovou doložku a investovaly do lidí 
a systémů sociálního zabezpečení; 
požaduje konkrétní plány sociálního 
pokroku s cílem zajistit účinnější, 
spravedlivější a silnější sociální státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že nikdo nebude v krizi COVID-19 
opomenut, a to podporou zranitelných 
skupin v neformální ekonomice, které 
ztratily svůj příjem, jakož i 
nezaměstnaných, zejména žen a rodičů 
samoživitelů, což bude zajištěno 
vytvořením spravedlivých minimálních 
mezd a závazných opatření v oblasti 
transparentnosti odměňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Guido Reil, Nicolaus Fest, Stefania Zambelli, Elena Lizzi, France Jamet

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že pokud má být pohonem 
oživení, musí mít investiční úsilí EU 
prostřednictvím plánu na podporu oživení 
silný sociální rozměr;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že pokud má být pohonem 
oživení, musí mít investiční úsilí EU 
prostřednictvím plánu na podporu oživení 
silný sociální rozměr;

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práv a 
dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje v souvislosti s plánem na podporu 
oživení Evropy s cílem zajistit sociální 
spravedlnost, sociální soudržnost a 
prosperitu pro všechny; je znepokojen tím, 
že v současné době se systémy sociálního 
zabezpečení potýkají s nebývalým tlakem a 
že související veřejné výdaje 
exponenciálně narostou; zdůrazňuje, že 
pokud má být pohonem oživení, musí mít 
investiční úsilí EU prostřednictvím plánu 
na podporu oživení silný sociální rozměr 
posilující systémy sociálního zabezpečení 
a investice do sociálního zabezpečení, 
zdravotní péče, vzdělávání, bydlení, 
zaměstnanosti, spravedlnosti a sociálních 
služeb pro zranitelné skupiny, aby bylo 
možné bojovat proti sociálnímu dopadu 
krize;

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že pokud má být pohonem 
oživení, musí mít investiční úsilí EU 
prostřednictvím plánu na podporu oživení 
silný sociální rozměr;

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práv a plnění 
cílů udržitelného rozvoje v rámci plánu na 
podporu oživení Evropy; zdůrazňuje, že 
pokud má být pohonem oživení, musí mít 
investiční úsilí EU prostřednictvím plánu 
na podporu oživení a VFR silný sociální 
rozměr, a to zejména investováním do 
stabilních systémů sociálního 
zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání, 
bydlení, zaměstnanosti, kultury, 
spravedlnosti a přiměřených a dostupných 
veřejných sociálních služeb s cílem 
bojovat proti sociálnímu dopadu krize a 
definitivně řešit vymýcení chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že pokud má být pohonem 
oživení, musí mít investiční úsilí EU 
prostřednictvím plánu na podporu oživení 
silný sociální rozměr;

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práva jeho 
úlohu coby kompasu pro proces vedoucí k 
obnovené sociálně-ekonomické 
konvergenci a dosažení cílů udržitelného 
rozvoje OSN; zdůrazňuje, že pokud má být 
pohonem oživení, musí mít investiční úsilí 
EU prostřednictvím plánu na podporu 
oživení silný sociální rozměr a zajistit, aby 
nikdo nezůstal opomenut, a podporovat 
přechod k evropské zelené a digitální 



AM\1209664CS.docx 95/203 PE654.111v01-00

CS

transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že pokud má být pohonem 
oživení, musí mít investiční úsilí EU 
prostřednictvím plánu na podporu oživení 
silný sociální rozměr;

6. konstatuje, že evropský pilíř 
sociálních práv by mohl být pro členské 
státy vodítkem pro jejich oživení; 
zdůrazňuje, že pokud má být pohonem 
oživení, musí mít investiční úsilí EU 
prostřednictvím plánu na podporu oživení 
silný rozměr s výhledem do budoucnosti a 
vytvářet prosperující Evropu pro budoucí 
generace;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že pokud má být pohonem 
oživení, musí mít investiční úsilí EU 
prostřednictvím plánu na podporu oživení 
silný sociální rozměr;

6. zdůrazňuje význam respektování 
pravomoci členských států, která je 
zakotvena ve Smlouvě, zejména pokud jde 
o evropský pilíř sociálních práv; 
zdůrazňuje, že pokud má být pohonem 
oživení, mělo by investiční úsilí EU 
prostřednictvím plánu na podporu oživení 
stimulovat hospodářský růst na jednotném 
trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že pokud má být pohonem 
oživení, musí mít investiční úsilí EU 
prostřednictvím plánu na podporu oživení 
silný sociální rozměr;

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že pokud má být pohonem 
oživení, musí mít investiční úsilí EU 
prostřednictvím plánu na podporu oživení 
silný sociální rozměr zaměřený na 
ochranu všech občanů před chudobou a 
sociálním vyloučením;

Or. it

Pozměňovací návrh 197
Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že pokud má být pohonem 
oživení, musí mít investiční úsilí EU 
prostřednictvím plánu na podporu oživení 
silný sociální rozměr;

6. zdůrazňuje, že evropský pilíř 
sociálních práv je politickou deklarací bez 
právní závaznosti a že je třeba dodržovat 
zásadu subsidiarity; zdůrazňuje, že pokud 
má být pohonem oživení, musí mít 
investiční úsilí EU prostřednictvím plánu 
na podporu oživení silný sociální rozměr;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že pokud má být pohonem 
oživení, musí mít investiční úsilí EU 
prostřednictvím plánu na podporu oživení 
silný sociální rozměr;

6. zdůrazňuje, že evropský pilíř 
sociálních práv je politickou deklarací bez 
právní závaznosti a že je třeba dodržovat 
zásadu subsidiarity; zdůrazňuje, že pokud 
má být pohonem oživení, musí mít 
investiční úsilí EU prostřednictvím plánu 
na podporu oživení silný sociální rozměr;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že pokud má být pohonem 
oživení, musí mít investiční úsilí EU 
prostřednictvím plánu na podporu oživení 
silný sociální rozměr;

6. zdůrazňuje význam provádění 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že pokud má být pohonem 
oživení, musí mít investiční úsilí EU 
prostřednictvím plánu na podporu oživení 
silný sociální rozměr a musí v každém 
případě zaručit lidskou důstojnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 200
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že prioritou je, aby 
sociální politiky podporovaly a 
podněcovaly potřeby rodin za účelem 
dosažení co největšího vyjádření bohatství 
společnosti na materiální a lidské úrovni;
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Or. es

Pozměňovací návrh 201
Guido Reil, Nicolaus Fest, Stefania Zambelli, France Jamet, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá nástroj SURE navržený 
Komisí jako nouzové opatření v souvislosti 
s krizí COVID-19 a vyzývá členské státy, 
aby dosáhly rychlé dohody, která umožní 
jeho bezodkladné provedení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá nástroj SURE navržený Komisí 
jako nouzové opatření v souvislosti s krizí 
COVID-19 a vyzývá členské státy, aby 
dosáhly rychlé dohody, která umožní jeho 
bezodkladné provedení;

7. vítá nástroj SURE navržený Komisí 
jako nouzové opatření v souvislosti s krizí 
COVID-19 a vyzývá členské státy, aby 
dosáhly rychlé dohody, která umožní jeho 
bezodkladné provedení; připomíná však, 
že nástroj SURE má dočasnou povahu a 
bude ukončen poté, co skončí pandemie 
COVID-19; vyzývá proto Komisi, aby 
navrhla stálý zvláštní nástroj mimo stropy 
VFR, který by byl aktivován na žádost 
členských států v případě jakékoli 
neočekávané krize, která by vedla k 
neustálému nárůstu výdajů na systémy 
práce na zkrácenou pracovní dobu a 
podobná opatření;

Or. en



AM\1209664CS.docx 99/203 PE654.111v01-00

CS

Pozměňovací návrh 203
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá nástroj SURE navržený Komisí 
jako nouzové opatření v souvislosti s krizí 
COVID-19 a vyzývá členské státy, aby 
dosáhly rychlé dohody, která umožní jeho 
bezodkladné provedení;

7. vítá nástroj SURE navržený Komisí 
jako nouzové opatření v souvislosti s krizí 
COVID-19 a vyzývá členské státy, aby 
dosáhly rychlé dohody, která umožní jeho 
bezodkladné provedení, a následně 
rozšířily možnosti likvidity pro podniky, 
které jsou nezbytné pro obnovení 
hospodářské činnosti a udržení 
zaměstnanosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 204
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá nástroj SURE navržený Komisí 
jako nouzové opatření v souvislosti s krizí 
COVID-19 a vyzývá členské státy, aby 
dosáhly rychlé dohody, která umožní jeho 
bezodkladné provedení;

7. vítá nástroj SURE navržený Komisí 
jako nouzové opatření s cílem poskytovat 
finanční podporu s ohledem na úsilí 
členských států EU přizpůsobit nebo 
rozšířit (na samostatně výdělečně činné 
pracovníky) své programy práce na 
zkrácenou pracovní dobu v souvislosti 
s krizí COVID-19 a vyzývá členské státy, 
aby dosáhly rychlé dohody, která umožní 
jeho bezodkladné provedení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 205
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá nástroj SURE navržený Komisí 
jako nouzové opatření v souvislosti s krizí 
COVID-19 a vyzývá členské státy, aby 
dosáhly rychlé dohody, která umožní jeho 
bezodkladné provedení;

7. vítá nástroj SURE navržený Komisí 
jako nouzové opatření v souvislosti s krizí 
COVID-19 a vyzývá členské státy, 
abychom jej účelně využili; bere na 
vědomí dočasnou povahu nástroje a vítá 
ustanovení o skončení platnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje závazek Evropské 
komise mobilizovat Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci v reakci na 
dopady krize COVID-19 na zaměstnanost; 
vyzývá proto členské státy, aby Komisi 
rychle předložily žádosti o financování na 
podporu evropských pracovníků, kteří 
přišli o zaměstnání v důsledku COVID-19, 
při jejich přeškolení, rekvalifikaci a 
opětovném začlenění na trh práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 207
Margarita de la Pisa Carrión

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

7a. žádá členské státy, aby zajistily 
rámce pro preventivní restrukturalizaci a 
druhou příležitost, jež umožní poctivým 
dlužníkům nacházejícím se v obtížné 
finanční situaci obnovit svou 
životaschopnost a vyhnout se platební 
neschopnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 208
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v daňových rájích;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v daňových rájích; 
zdůrazňuje, že je třeba posílit strategickou 
kapacitu EU tím, že bude zajištěno, aby 
tyto peníze tentokrát nezmizely z Evropy 
prostřednictvím externího zajišťování 
služeb; požaduje, aby společnosti, které 
jsou příjemci investic prostřednictvím 
nástrojů EU, musely splňovat jasná 
měřítka, díky čemuž budou k této podpoře 
způsobilé pouze společnosti, které dodržují 
sociální normy, včetně řádných 
pracovních postupů příznivých pro 
rodinu, mají spravedlivé odměny, zdravé 
finance a chrání životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v daňových rájích;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v daňových rájích; žádá, aby 
finanční prostředky a zdroje směřovaly k 
projektům a příjemcům splňujícím 
základní hodnoty vyplývající ze Smluv a 
aby přijímající společnosti chránily své 
pracovníky, zajišťovaly řádné pracovní 
podmínky, platily svůj spravedlivý díl daní 
a zdržely se vyplácení dividend nebo 
nabízení zpětného odkupu akcií s cílem 
odměňovat akcionáře;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v daňových rájích;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v daňových rájích; a aby 
společnosti využívající finanční podporu z 
veřejných zdrojů chránily pracovníky, 
zajišťovaly řádné pracovní podmínky, 
platily svůj spravedlivý díl daní a zdržely 
se vyplácení odměn vedení nebo dividend 
akcionářům; společnosti odmítající jednat 
s odbory by neměly obdržet veřejné zdroje 
ani finanční pomoc;

Or. en
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Pozměňovací návrh 211
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v daňových rájích;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v daňových rájích; členské 
státy by měly zajistit, aby se finanční 
pomoc v tomto ohledu poskytovala pouze 
podnikům, které dodržují platnou 
kolektivní smlouvu. Členské státy by měly 
zajistit, aby se přijímající podniky zdržely 
zpětného odkupu akcií nebo vyplácení 
dividend akcionářům a odměn vedoucím 
pracovníkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v daňových rájích;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které 
dodržují platné kolektivní smlouvy a 
upustí od zpětného odkupu akcií nebo 
vyplácení dividend akcionářům nebo 
odměn vedoucím pracovníkům, a které 
nejsou registrovány v daňových rájích;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v daňových rájích;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v daňových rájích, zajistily 
také, aby společnosti, které jsou příjemci 
podpory, upustily od zpětného odkupu 
akcií nebo vyplácení dividend akcionářům 
a odměn vedoucím pracovníkům;

Or. it

Pozměňovací návrh 214
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, 
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v daňových rájích;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v zemích uvedených v příloze 
1 závěrů Rady o revidovaném unijním 
seznamu jurisdikcí nespolupracujících v 
daňové oblasti; 1a

__________________
1a  závěry Rady o revidovaném unijním 
seznamu jurisdikcí nespolupracujících v 
daňové oblasti ze dne 18. února 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Miriam Lexmann
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které 
nejsou registrovány v daňových rájích;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
při poskytování finanční pomoci měly na 
paměti otázku záměrné registrace podniků 
v tzv. daňových rájícha aby byly obzvláště 
obezřetné v případech, kdy podnik ve své 
zemi, v níž je registrován, neprovádí 
skutečnou hospodářskou činnost;

Or. sk

Pozměňovací návrh 216
Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v daňových rájích;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční pomoc bude 
poskytována pouze podnikům, které nejsou 
registrovány v daňových rájích mimo 
Evropskou unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací přehled začleněním dalších 
ukazatelů a jasných cílů odrážejících 
všech 20 zásad evropského pilíře 
sociálních práv a aby stanovila povinné 
sociální cíle;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 218
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací přehled začleněním dalších 
ukazatelů a jasných cílů odrážejících 
všech 20 zásad evropského pilíře 
sociálních práv a aby stanovila povinné 
sociální cíle;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací přehled začleněním dalších 
ukazatelů a jasných cílů odrážejících 
všech 20 zásad evropského pilíře 
sociálních práv a aby stanovila povinné 
sociální cíle;

9. zdůrazňuje, že na skutečné politiky 
bude mít s větší pravděpodobností dopad 
jednoduchý srovnávací přehled, který lze 
snadno vyložit; zdůrazňuje význam 
předběžných hodnocení a důkladných 
následných hodnocení národních 
programů reforem; vyzývá členské státy a 
Komisi, aby důsledně sledovaly všechny 
druhy lakování nazeleno pomocí 
peněžních prostředků EU a bojovaly proti 
nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací přehled začleněním dalších 
ukazatelů a jasných cílů odrážejících 
všech 20 zásad evropského pilíře 
sociálních práv a aby stanovila povinné 
sociální cíle;

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací sociální přehled začleněním 
dalších ukazatelů a jasného zohlednění 
všech 20 zásad evropského pilíře 
sociálních práv a aby stanovila povinné 
sociální cíle a vytvořila taxonomii pro 
sociální udržitelnost, která by zahrnovala 
sociální aspekty environmentálních, 
sociálních a správních faktorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací přehled začleněním dalších 
ukazatelů a jasných cílů odrážejících všech 
20 zásad evropského pilíře sociálních práv 
a aby stanovila povinné sociální cíle;

9. zdůrazňuje ústřední úlohu 
srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů v evropském semestru; vyzývá 
Komisi, aby zlepšila srovnávací přehled 
začleněním dalších ukazatelů a jasných cílů 
odrážejících všech 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv a aby stanovila 
povinné sociální cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací přehled začleněním dalších 
ukazatelů a jasných cílů odrážejících všech 
20 zásad evropského pilíře sociálních práv 
a aby stanovila povinné sociální cíle;

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací přehled začleněním dalších 
ukazatelů a jasných cílů odrážejících všech 
20 zásad evropského pilíře sociálních práv 
a aby stanovila povinné sociální cíle, 
zejména ohledně snížení chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius 
Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací přehled začleněním dalších 
ukazatelů a jasných cílů odrážejících 
všech 20 zásad evropského pilíře 
sociálních práv a aby stanovila povinné 
sociální cíle;

9. vyzývá Komisi, aby vycházela ze 
stávajících ukazatelů a posílila srovnávací 
přehled tím, že zohlední všech 20 zásad 
evropského pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací přehled začleněním dalších 
ukazatelů a jasných cílů odrážejících všech 
20 zásad evropského pilíře sociálních práv 
a aby stanovila povinné sociální cíle;

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací přehled začleněním dalších 
ukazatelů a jasných cílů odrážejících všech 
20 zásad evropského pilíře sociálních práv 
a aby stanovila povinné sociální cíle 
uvedené v doporučeních Komise pro 
jednotlivé země;
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Or. en

Pozměňovací návrh 225
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací přehled začleněním dalších 
ukazatelů a jasných cílů odrážejících všech 
20 zásad evropského pilíře sociálních práv 
a aby stanovila povinné sociální cíle;

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací přehled začleněním dalších 
ukazatelů a jasných cílů odrážejících všech 
20 zásad evropského pilíře sociálních práv;

Or. es

Pozměňovací návrh 226
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací přehled začleněním dalších 
ukazatelů a jasných cílů odrážejících všech 
20 zásad evropského pilíře sociálních práv 
a aby stanovila povinné sociální cíle;

9. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
srovnávací přehled začleněním dalších 
ukazatelů a jasných cílů odrážejících všech 
20 zásad evropského pilíře sociálních práv 
a aby stanovila sociální cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je znepokojen rostoucím dopadem 
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krize COVID-19 na dodavatelské řetězce v 
evropských strategických odvětvích, což 
vede k narušení poptávky a nebývalým 
ztrátám pracovních míst, které by mohly 
mít z dlouhodobého hlediska negativní 
dopad na evropský trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce a prováděly opatření na udržení 
pracovních míst a aby pečlivě navrhly a 
prosazovaly pružné uspořádání pracovní 
doby s postupným snižováním týdenní 
pracovní doby a sdílením pracovních míst 
s úplnou náhradou mezd s cílem zabránit 
nezaměstnanosti, a zejména ve velkém 
investovaly do vzdělávání, odborné 
přípravy a celoživotního učení a zejména 
do zvyšování kvalifikace a rekvalifikace 
pracovníků a zaměstnanců v celé Unii, 
což jsou způsoby, jak podpořit 
hospodářskou obnovu a sociální 
soudržnost; zdůrazňuje, že je třeba posílit 
kapacity pro všechny osoby, aby mohly 
využívat změny v práci, posílit instituce 
práce s cílem zajistit přiměřenou ochranu 
všech pracovníků a podporovat trvalý 
udržitelný růst podporující začlenění, 
plnou a produktivní zaměstnanost a 
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důstojnou práci pro všechny; zdůrazňuje 
rovněž zásadní úlohu mezinárodních 
pracovních norem při prosazování těchto 
cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby zahájila veřejnou diskusi o 
případné potřebě navrhnout systém EU 
pro zajištění v nezaměstnanosti, 
vyhodnotila dosavadní přínosy záruky pro 
mladé lidi a aby na základě tohoto 
hodnocení zvážila navržení účinnější a 
inkluzivnější záruky pro mladé lidi; vyzývá 
členské státy, aby přiměřeně investovaly 
do účinných aktivních politik trhu práce 
s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti, zejména mezi skupinami 
obyvatel, které ztratily zaměstnání v 
důsledku pandemie COVID-19, a 
pomáhaly mladým lidem, osobám se 
zdravotním postižením a osobám, které se 
potýkají s diskriminací, vstoupit na trh 
práce; 

Or. sk

Pozměňovací návrh 230
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi se 
zvláštním důrazem na nabídku kvalitních 
pracovních míst; vyzývá členské státy, aby 
přiměřeně investovaly do účinných 
aktivních politik trhu práce a plně 
využívaly stávající a nové nástroje 
financování EU s cílem zabránit 
dlouhodobé nezaměstnanosti, vytvářet 
nové pracovní příležitosti prostřednictvím 
veřejných investic a programů 
zaměstnanosti a posílit úlohu veřejných 
služeb zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti a s tím souvisejícím 
nárůstem chudoby a rozdílů v životní 
úrovni, která se dotkne zejména mládeže, 
žen1a a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
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nezaměstnanosti; trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti, zejména v regionech, 
které jsou silně demograficky 
znevýhodněny, jako jsou vylidněné nebo 
řídce osídlené regiony a venkovské 
oblasti;
__________________
1a OECD, Employment Outlook 2020 
(Výhled zaměstnanosti 2020)

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla stálý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější a 
inkluzivnější záruku pro mladé lidi, která 
zaručí normy kvality na evropské úrovni, s 
konkrétními ustanoveními a jasnými cíli 
pro dosažení těch, kdo jsou nejvíce 
vzdáleni trhu práce, s výjimkou 
neplacených stáží; vyzývá členské státy, 
aby přiměřeně investovaly do účinných 
aktivních politik trhu práce s cílem zabránit 
dlouhodobé nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
José Gusmão
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce, zejména prostřednictvím 
cílenějšího využívání stávajících a 
budoucích nástrojů financování, jako je 
Evropský sociální fond, s cílem řešit 
dlouhodobou nezaměstnanost a zabránit 
jí;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Margarita de la Pisa Carrión, Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla účinnější záruku pro 
mladé lidi; vyzývá členské státy, aby 
přiměřeně investovaly do účinných a 
individualizovaných aktivních politik trhu 
práce, které usnadní zlepšení nebo 
osvojení si nových dovedností u 
pracovníků, jakož i duální odbornou 
přípravu a celoživotní učení s cílem zlepšit 
jejich uplatnitelnost na trhu práce a 
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zabránit dlouhodobé nezaměstnanosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 235
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá Komisi, 
aby navrhla trvalý systém EU pro zajištění 
v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotýká všech 
forem práce, zejména mládeže 
a pracovníků v nejistých zaměstnáních; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných politik trhu práce 
a ekonomických reforem s cílem zabránit 
dlouhodobé nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Guido Reil, France Jamet, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá Komisi, 
aby navrhla trvalý systém EU pro zajištění 
v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; odmítá návrh 
evropského systému zajištění v 
nezaměstnanosti, protože takový systém 
neřeší strukturální vnitrostátní nebo 
regionální problémy na trhu práce, které 
jsou trvalé povahy a jsou založeny na 
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trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

špatných politikách; vyzývá členské státy, 
aby přiměřeně investovaly do účinných 
aktivních politik trhu práce s cílem zabránit 
dlouhodobé nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Dennis Radtke, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, 
Antonius Manders, Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby pracovala na možnosti 
navrhnout trvalý systém EU pro zajištění 
v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi s 
vysoce kvalitními nabídkami práce, 
odborné přípravy a vzdělávání; vyzývá 
členské státy, aby přiměřeně investovaly 
do účinných aktivních politik trhu práce 
s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
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kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti pro země 
HMU a účinnější a inkluzivnější záruku 
pro mladé lidi; vyzývá členské státy, aby 
přiměřeně investovaly do účinných 
aktivních politik trhu práce s cílem zabránit 
dlouhodobé nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 

10. je znepokojen zvýšenou mírou 
nezaměstnanosti, která se dotkne zejména 
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mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla trvalý systém EU pro 
zajištění v nezaměstnanosti a účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

mládeže a pracovníků na málo 
kvalifikovaných pracovních místech 
a v nejistých zaměstnáních; vyzývá 
Komisi, aby navrhla účinnější 
a inkluzivnější záruku pro mladé lidi; 
vyzývá členské státy, aby přiměřeně 
investovaly do účinných aktivních politik 
trhu práce s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
učinily z boje proti nezaměstnanosti 
mládeže prioritu, zejména v souvislosti s 
evropským oživením prostřednictvím 
nástroje „Next Generation EU“, a aby 
plně využívaly finanční nástroje, jako je 
záruka pro mladé lidi a evropské 
programy, jako je Erasmus+, a přijmout 
vhodná opatření k řešení nezaměstnanosti 
mladých lidí a posílení jejich 
zaměstnatelnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 242
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. s velkým znepokojením bere na 
vědomí vysokou míru nezaměstnanosti 
mladých lidí v řadě členských států a 
nestabilitu pracovních smluv mladých 
pracovníků, zejména v odvětvích vážně 
postižených pandemií COVID-19, jako je 
odvětví cestovního ruchu a pohostinství; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby z boje 
proti nezaměstnanosti mladých lidí učinily 
prioritu mimo jiné tím, že podpoří 
zaměstnatelnost mladých lidí a boj proti 
polarizaci pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že pandemie COVID-19 nezhorší 
postavení skupin, které jsou nejvíce 
vzdáleny trhu práce, jako jsou neformální 
pečovatelé, osoby s dlouhodobým 
onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením, se zdravotními problémy nebo 
s komplexními chronickými 
onemocněními, migranti a uprchlíci a 
osoby z etnických a náboženských 
menšin;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. poukazuje na to, že je třeba bojovat 
proti diskriminaci na základě věku na 
trzích práce, a to také formou zvýšení 
povědomí o směrnici Rady 2000/78/ES, 
která stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání, a 
formou podpory přístupu k možnostem 
celoživotního učení prostřednictvím kurzů 
a odborné přípravy uzpůsobené 
individuálním potřebám;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. žádá Komisi a členské státy, aby 
systémy vzdělávání a odborné přípravy 
více přizpůsobily potřebám trhu práce a 
usnadnily plynulý přechod mezi oběma 
oblastmi; žádá proto větší zapojení 
podniků do jejich návrhu a provádění;

Or. es

Pozměňovací návrh 246
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog a účinné zapojení 
sociálních partnerů; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly budování 
kapacit sociálních partnerů za účelem 
posílení sociálního dialogu a kolektivního 
vyjednávání;

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog a účinné zapojení 
sociálních partnerů, posílení práv 
pracovníků a odborů, jakož i kolektivní 
vyjednávání a účast pracovníků jako 
základní nástroje demokracie a 
začleňování; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby podporovaly budování kapacit 
sociálních partnerů za účelem posílení 
sociálního dialogu na všech úrovních, 
kolektivního vyjednávání a zapojení 
pracovníků do podnikových záležitostí, 
podporovaly kolektivní vyjednávání jako 
předpoklad pro zadávání veřejných 
zakázek a zajistily, aby sociální partneři 
byli plně zapojeni do tvorby politik, včetně 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog a účinné zapojení 
sociálních partnerů; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly budování 
kapacit sociálních partnerů za účelem 
posílení sociálního dialogu a kolektivního 
vyjednávání;

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog a účinné zapojení 
sociálních partnerů; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly budování 
kapacit sociálních partnerů za účelem 
posílení sociálního dialogu a kolektivního 
vyjednávání; vyzývá Komisi, aby 
podporovala využívání ESF+ k budování 
kapacit sociálních partnerů s cílem posílit 
kolektivní vyjednávání v Evropě; vyzývá 
členské státy, aby konzultovaly 
vnitrostátní sociální partnery a zapojily je 
do tvorby právních předpisů, které jsou 
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pro ně významné;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog a účinné zapojení 
sociálních partnerů; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly budování 
kapacit sociálních partnerů za účelem 
posílení sociálního dialogu a kolektivního 
vyjednávání;

11. vyzývá členské státy, aby posílily 
sociální dialog a kolektivní vyjednávání v 
zájmu svých občanů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog a účinné zapojení 
sociálních partnerů; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly budování 
kapacit sociálních partnerů za účelem 
posílení sociálního dialogu a kolektivního 
vyjednávání;

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
přímější zapojení občanů do 
rozhodovacích procesů, řádný sociální 
dialog a účinné zapojení sociálních 
partnerů; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly budování kapacit 
sociálních partnerů za účelem posílení 
transparentnosti a demokratické kvality 
rozhodovacích procesů, sociálního dialogu 
a kolektivního vyjednávání;

Or. it
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Pozměňovací návrh 250
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog a účinné zapojení 
sociálních partnerů; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly budování 
kapacit sociálních partnerů za účelem 
posílení sociálního dialogu a kolektivního 
vyjednávání;

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog na všech úrovních 
a účinné zapojení sociálních partnerů; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly budování kapacit sociálních 
partnerů za účelem posílení hustoty 
výskytu odborů, sociálního dialogu a 
účasti občanské společnosti a aby rozšířily 
rozsah kolektivního vyjednávání s cílem 
zajistit demokratické a sociálně 
spravedlivé oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog a účinné zapojení 
sociálních partnerů; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly budování 
kapacit sociálních partnerů za účelem 
posílení sociálního dialogu a kolektivního 
vyjednávání;

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog a účinné zapojení 
sociálních partnerů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 252
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog a účinné zapojení 
sociálních partnerů; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly budování 
kapacit sociálních partnerů za účelem 
posílení sociálního dialogu a kolektivního 
vyjednávání;

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog a účinné zapojení 
sociálních partnerů, které za tím účelem 
zmocní jednotlivé členské státy;

Or. es

Pozměňovací návrh 253
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog a účinné zapojení 
sociálních partnerů; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly budování 
kapacit sociálních partnerů za účelem 
posílení sociálního dialogu a kolektivního 
vyjednávání;

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog a účinné zapojení 
sociálních partnerů; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly budování 
kapacit sociálních partnerů za účelem 
posílení sociálního dialogu a kolektivního 
vyjednávání, flexibilních odvětvových 
dohod a dohod mezi podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog a účinné zapojení 
sociálních partnerů; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly budování 
kapacit sociálních partnerů za účelem 
posílení sociálního dialogu a kolektivního 
vyjednávání;

11. zdůrazňuje, že úspěšné provedení 
plánu EU na podporu oživení vyžaduje 
řádný sociální dialog na všech úrovních 
a účinné zapojení sociálních partnerů; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly budování kapacit sociálních 
partnerů za účelem posílení sociálního 
dialogu a kolektivního vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá k tomu, aby nebylo 
omezeno financování programů 
zaměřených na soudržnost a dobré životní 
podmínky, jako je Evropský sociální fond 
plus (ESF+);

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 

vypouští se
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mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU 
byly vytvořeny záruky důstojných 
starobních důchodů pro všechny 
pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU byly 
vytvořeny záruky důstojných starobních 
důchodů pro všechny pracovníky;

12. bere na vědomí druhou fázi 
konzultací Komise se sociálními partnery 
zaměřených na evropský rámec pro 
minimální mzdu; vyzývá k tomu, aby byly 
v členských státech stanoveny přiměřené 
úrovně minimální mzdy výrazně nad 
prahem chudoby prostřednictvím 
kolektivních smluv nebo případně 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; zdůrazňuje, že je třeba jasně 
rozlišovat mezi trhy práce se stávajícími 
zákonnými minimálními mzdami a trhy 
práce, kde jsou úrovně mezd stanoveny 
výhradně kolektivními smlouvami; 
zdůrazňuje, že žádná iniciativa nesmí 
poškodit autonomii sociálních partnerů a 
stanovování mezd v systémech 
kolektivního vyjednávání; zdůrazňuje, že 
rámec nesmí vyžadovat uplatňování 
nástrojů, na jejichž základě by kolektivní 
smlouvy byly všeobecně použitelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU 
byly vytvořeny záruky důstojných 
starobních důchodů pro všechny 
pracovníky;

12. bere na vědomí druhou fázi 
konzultací Komise se sociálními partnery 
zaměřených na rámec pro analýzu 
minimální mzdy v Unii a dodržování 
zásady subsidiarity za účelem jejího 
stanovení;

Or. es

Pozměňovací návrh 259
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU byly 
vytvořeny záruky důstojných starobních 
důchodů pro všechny pracovníky;

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů v souladu s národními tradicemi 
a s náležitým respektem k autonomii 
vnitrostátních sociálních partnerů a k 
dobře fungujícím modelům kolektivního 
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vyjednávání; požaduje koordinovaný 
přístup na úrovni EU s cílem zabránit 
nezdravé soutěži ve snižování nákladů 
práce a posílit vzestupnou sociální 
konvergenci pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU 
byly vytvořeny záruky důstojných 
starobních důchodů pro všechny 
pracovníky;

12. bere na vědomí druhou fázi 
konzultací Komise se sociálními partnery 
zaměřených na evropský rámec pro 
minimální mzdu; vyzývá členské státy, aby 
zajistily důstojné starobní důchody pro 
všechny pracovníky;

Or. sk

Pozměňovací návrh 261
Guido Reil, Nicolaus Fest, Stefania Zambelli, Elena Lizzi, France Jamet

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 

12. vybízí členské státy, aby zajistily, 
aby zaměstnaní lidé pobírali mzdu, která 
jim umožní důstojný život ve vlastní zemi; 
v této souvislosti připomíná, že jakékoli 
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rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU 
byly vytvořeny záruky důstojných 
starobních důchodů pro všechny 
pracovníky;

rozhodnutí o stanovení minimální mzdy je 
výhradním právem členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU byly 
vytvořeny záruky důstojných starobních 
důchodů pro všechny pracovníky;

12. zdůrazňuje význam zajištění mezd 
umožňujících důstojný život nad prahem 
chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU byly 
vytvořeny záruky důstojných starobních 
důchodů pro všechny pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU byly 
vytvořeny záruky důstojných starobních 
důchodů pro všechny pracovníky;

12. zdůrazňuje význam zajištění mezd 
umožňujících důstojný život nad prahem 
chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU byly 
vytvořeny záruky důstojných starobních 
důchodů pro všechny pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU byly 
vytvořeny záruky důstojných starobních 
důchodů pro všechny pracovníky;

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila směrnici 
EU pro minimální mzdy s cílem bojovat 
proti sociálnímu dumpingu a odstranit 
chudobu pracujících, zneužívání a 
diskriminaci zajištěním mezd 
umožňujících důstojný život nad prahem 
relativní chudoby pro všechny pracovníky 
na posílení kolektivních smluv nebo 
vnitrostátních právních předpisů; požaduje, 
aby na úrovni EU byly vytvořeny záruky 
důstojných starobních důchodů pro 
všechny pracovníky, které budou v 
každém případě na úrovni nad hranicí 
relativní chudoby;

Or. it
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Pozměňovací návrh 265
Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU 
byly vytvořeny záruky důstojných 
starobních důchodů pro všechny 
pracovníky;

12. bere na vědomí druhou fázi 
konzultací Komise zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby při navrhování politik 
v oblasti trhu práce a sociálních politik 
respektovala zásadu subsidiarity 
zakotvenou ve Smlouvách;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU byly 
vytvořeny záruky důstojných starobních 

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky v 
souladu s vnitrostátními tradicemi a 
právními předpisy a s náležitým ohledem 
na autonomii vnitrostátních sociálních 
partnerů a dobře fungující modely 
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důchodů pro všechny pracovníky; kolektivního vyjednávání; požaduje, aby 
na úrovni EU byly vytvořeny záruky 
důstojných starobních důchodů pro 
všechny pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Monica Semedo, 
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU byly 
vytvořeny záruky důstojných starobních 
důchodů pro všechny pracovníky;

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem zajistit 
vzestupnou sociální konvergenci a 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů při respektování národních 
tradic; požaduje, aby na úrovni EU byly 
vytvořeny záruky důstojných starobních 
důchodů pro všechny pracovníky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 268
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
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evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU byly 
vytvořeny záruky důstojných starobních 
důchodů pro všechny pracovníky;

evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů, podporovala kolektivní 
vyjednávání a bojovala proti rozdílům v 
odměňování žen a mužů a etnických 
skupin; požaduje, aby na úrovni EU byly 
podporovány dostačující starobní důchody 
pro všechny pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální mzdy s cílem 
odstranit chudobu pracujících zajištěním 
mezd umožňujících důstojný život nad 
prahem chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
prostřednictvím vnitrostátních právních 
předpisů; požaduje, aby na úrovni EU byly 
vytvořeny záruky důstojných starobních 
důchodů pro všechny pracovníky;

12. vítá druhou fázi konzultací Komise 
se sociálními partnery zaměřených na 
evropský rámec pro minimální mzdu; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropský 
rámec pro minimální přiměřené mzdy na 
vnitrostátní úrovni s cílem odstranit 
chudobu pracujících zajištěním mezd 
umožňujících důstojný život nad prahem 
chudoby pro všechny pracovníky 
prostřednictvím kolektivních smluv, 
flexibilních odvětvových smluv nebo 
smluv mezi společnostmi; požaduje, aby na 
úrovni EU byly vytvořeny záruky 
důstojných starobních důchodů pro 
všechny pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
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Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. se znepokojením bere na 
vědomí nedostatečný nebo žádný přístup 
pracovníků s nestandardními smlouvami 
a osob samostatně výdělečně činných 
k systémům sociální ochrany; vyzývá 
členské státy, aby přijaly opatření 
k nápravě těchto problémů, zejména 
v návaznosti na doporučení Rady ze dne 
8. listopadu 2019 o přístupu pracovníků 
a osob samostatně výdělečně činných 
k sociální ochraně; nově vítá přijetí 
uvedeného doporučení jako prvního 
kroku a závazku Komise konsolidovat 
systémy sociální ochrany v Evropě, avšak 
zdůrazňuje, že je třeba konkretizovat 
všeobecný přístup k sociální ochraně, 
zejména v současném obtížném kontextu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 271
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. připomíná, že Všeobecná 
deklarace lidských práv OSN (z roku 
1948), stejně jako Ústava Mezinárodní 
organizace práce (z roku 1919), uznává, 
že je nezbytné, aby pracovníci vydělávali 
mzdu umožňující důstojný život, a že 
všechna prohlášení o lidských právech se 
shodují na tom, že odměňování by mělo 
být dostatečné k tomu, aby bylo možné 
uživit rodinu; zdůrazňuje, že mzdy by měly 
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pracovníkům umožňovat uspokojovat 
jejich potřeby a potřeby jejich rodin a že 
každý pracovník v Unii by měl dostávat 
mzdu umožňující důstojný život, žádá 
Komisi, aby prostudovala, jak zjistit, co by 
mzda umožňující důstojný život mohla 
zahrnovat a jak by měla být měřena, což 
by mohlo sloužit jako referenční nástroj 
pro sociální partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. znovu opakuje, že primární 
odpovědnost za zlepšení sociálního vývoje 
nesou členské státy; konstatuje, že mzdy 
jsou důležité pro spravedlivé pracovní 
podmínky a pro prosperující sociálně tržní 
hospodářství; domnívá se, že posílení 
kolektivního vyjednávání je nejlepším 
způsobem, jak podpořit důstojné mzdy v 
rámci EU; v této souvislosti vyzývá 
Komisi, aby podporovala kolektivní 
vyjednávání například koordinací 
vzájemného učení a analýz s cílem zjistit 
překážky bránící sociálnímu dialogu v 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. požaduje urychlení práce na 
přiměřeném minimálním příjmu a vydání 
pokynů v podobě rámcové směrnice EU o 
přiměřeném minimálním příjmu (včetně 
referenčních rozpočtů) s cílem určit výši 
sociálních dávek, které jsou nezbytné k 
tomu, aby si lidé mohli uchovat důstojný 
život;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. požaduje, aby na úrovni EU byly 
podporovány přiměřené starobní důchody 
pro všechny pracovníky; zdůrazňuje, že 
univerzální přístup k veřejným, 
solidárním a přiměřeným starobním 
důchodům musí být zajištěn všem; je si 
vědom úkolů, které členské státy čekají v 
souvislosti s posílením udržitelnost 
důchodových systémů, zdůrazňuje však, že 
je nutné zachovat v rámci důchodových 
systémů solidaritu; zdůrazňuje význam 
veřejných a zaměstnaneckých 
důchodových systémů, které poskytují 
přiměřený důchodový příjem výrazně nad 
prahem chudoby; je přesvědčen, že 
reformy penzijního systému by se měly 
mimo jiné zaměřit na skutečný věk 
odchodu do důchodu a měly by odrážet 
tendence vývoje na trhu práce, porodnost, 
zdravotní a majetkový stav obyvatelstva, 
pracovní podmínky a míru ekonomické 
závislosti; domnívá se, že tyto reformy 
musí brát rovněž v potaz situaci milionů 
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pracujících v Evropě, zejména žen, 
mladých lidí a samostatně výdělečně 
činných osob, kteří doplácejí na nejisté, 
atypické formy zaměstnání, období 
nedobrovolné nezaměstnanosti a zkrácení 
pracovní doby;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila právní rámec EU 
podobný kalifornskému zákonu „AB5“, 
který by stanovil test zaměstnaneckého 
statusu nezávislých dodavatelů; 
zdůrazňuje, že takový rámec EU nesmí 
vést k žádnému novému typu postavení v 
zaměstnání, ale musí fungovat výhradně 
jako test postavení v zaměstnání a v boji 
proti falešné samostatné výdělečné 
činnosti; vyzývá Komisi, aby předložila 
evropskou směrnici o důstojných 
pracovních podmínkách pro pracovníky 
platforem a pracovníky s nestandardními 
smlouvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Jordi Cañas
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti sociálních agentů pro 
kolektivní vyjednávání, flexibilních 
odvětvových dohod nebo dohod mezi 
společnostmi, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami, v níž jsou 
stanoveny jasné a jednoduché pokyny 
týkající se stanovování cen, smluvních 
podmínek, vlastnictví pracovních 
prostředků a rozdílů mezi obchodními 
činnostmi a činnostmi poskytovatelů 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 

13. žádá členské státy, aby navrhly 
právní nástroje k zajištění a regulaci 
důstojných pracovních podmínek pro 
všechny pracovníky, zejména v nových 
pracovněprávních vztazích, které se v 
současnosti objevují;
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Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

Or. es

Pozměňovací návrh  278
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, boj proti zneužívání nejistých 
a nestandardních smluv, zejména smluv 
na nulový počet hodin, a případ falešné 
samostatné výdělečné činnosti, stanovení 
přísných limitů pro subdodavatelské 
postupy a zlepšení norem sociální ochrany; 
vyzývá Komisi, aby prováděla komplexní 
posouzení pracovních podmínek 
pracovníků s nestandardními smlouvami 
a předložila evropský regulační rámec s 
cílem posílit a zaručit důstojné pracovní 
podmínky, práva a přístup k sociální 
ochraně pro pracovníky platforem 
a pracovníky s nestandardními smlouvami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 279
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

13. žádá Komisi, aby předložila 
posouzení pracovních a zaměstnaneckých 
podmínek hlavních pracovníků, určila 
zdroje jejich nejistého postavení a navrhla 
právní nástroje k zajištění dostatečné 
pracovní doby a důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

13. žádá Komisi, aby napomohla 
posílení kolektivního vyjednávání s cílem 
dosáhnout větší působnosti v celé Unii; 
vyzývá členské státy, aby zajistily důstojné 
pracovní podmínky pro pracovníky 
platforem a pracovníky s nestandardními 
smlouvami;

Or. en



AM\1209664CS.docx 141/203 PE654.111v01-00

CS

Pozměňovací návrh 281
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje, pokud právní předpisy 
Společenství chybí a jsou nezbytné, 
k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zvážení nelegislativních nástrojů na 
podporu členských států při zlepšování 
jejich sociální ochrany; vyzývá Komisi, 
aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje, pokud právní předpisy 
Společenství chybí a jsou nezbytné, 
k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
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Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

limitů pro subdodavatelské postupy 
a zvážení nelegislativních nástrojů na 
podporu členských států při zlepšování 
jejich sociální ochrany; vyzývá Komisi, 
aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami a aby 
upravila pravidla hospodářské soutěže 
tak, aby se pracovníci platforem mohli 
účastnit kolektivního vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs 
Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání a zlepšení norem sociální 
ochrany; vyzývá Komisi, aby předložila 
evropskou směrnici o důstojných 
pracovních podmínkách pro pracovníky 
platforem a pracovníky s nestandardními 
smlouvami a pracovníky v nejistých 
formách zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění přiměřené pracovní 
doby, důstojných pracovních podmínek pro 
všechny pracovníky, posílení působnosti 
kolektivního vyjednávání, zákazu smluv na 
nulový počet hodin, ukončení falešné 
samostatné výdělečné činnosti, stanovení 
přísných limitů pro subdodavatelské 
postupy a zlepšení norem sociální ochrany; 
vyzývá Komisi, aby předložila evropskou 
směrnici o důstojných pracovních 
podmínkách pro pracovníky platforem 
a pracovníky s nestandardními smlouvami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 286
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

13. vyzývá členské státy k zajištění 
důstojných pracovních podmínek pro 
všechny pracovníky a posílení působnosti 
kolektivního vyjednávání; k zákazu smluv 
na nulový počet hodin, ukončení falešné 
samostatné výdělečné činnosti, stanovení 
přísných limitů pro subdodavatelské 
postupy a zlepšení norem sociální ochrany; 
vyzývá členské státy, aby zajistily, aby 
pracovníci platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami pracovali za 
důstojných pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi, aby navrhla právní 
nástroje k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropskou směrnici 
o důstojných pracovních podmínkách pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

13. žádá Komisi, aby navrhla řešení 
k zajištění důstojných pracovních 
podmínek pro všechny pracovníky, 
posílení působnosti kolektivního 
vyjednávání, zákazu smluv na nulový 
počet hodin, ukončení falešné samostatné 
výdělečné činnosti, stanovení přísných 
limitů pro subdodavatelské postupy 
a zlepšení norem sociální ochrany; vyzývá 
Komisi, aby předložila evropský rámec 
pro důstojné pracovní podmínky pro 
pracovníky platforem a pracovníky 
s nestandardními smlouvami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 288
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
rychle přijaly veškerá nezbytná opatření k 
boji proti zhoubnému jevu, jako je nejistá 
práce; je přesvědčen, že přijímání sankcí v 
případech diskriminace a zneužívání 
pracovníků musí být prováděno rychleji a 
účinněji a musí být zajištěno správné 
dodržování judikatury Soudního dvora 
Evropské unie; zdůrazňuje, že je třeba 
posílit inspekce, aby pracovníci, kteří 
podléhají dočasným nebo flexibilním 
smluvním ujednáním, mohli skutečně těžit 
ze stejné úrovně ochrany jako všichni 
ostatní pracovníci; uznává, že využívání 
práce na dobu neurčitou musí být 
podporováno rovněž prostřednictvím 
závazných opatření a konkrétních 
legislativních opatření zaměřených na 
odrazování od používání smluv na dobu 
určitou;

Or. it

Pozměňovací návrh 289
Dennis Radtke, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, 
Antonius Manders, Romana Tomc, Cindy Franssen

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. je znepokojen pracovními a 
životními podmínkami sezónních 
pracovníků a dalších přeshraničních 
pracovníků v odvětvích s nízkými mzdami; 
vyzývá k celounijní odpovědnosti 
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subdodavatelů v určitých odvětvích, jako 
je zemědělství a zpracování masa, zejména 
v případě pracovních smluv na místě, a k 
jasným pravidlům pro subdodavatelské 
postupy obecně;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. uznává klíčovou úlohu evropských 
pečovatelů během pandemie; vyzývá k 
vytvoření evropské strategie pro 
pečovatele s cílem zajistit spravedlivou 
pracovní mobilitu v tomto odvětví a zlepšit 
pracovní podmínky pro pečovatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Guido Reil, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Jordi Cañas
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

14. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost 
stanovit pokyny a regulační opatření na 
evropské úrovni; je přesvědčen o tom, že 
práce na dálku nabízí příležitosti, např. k 
dosažení lepší rovnováhy mezi pracovním 
a soukromým životem nebo snížení emisí 
CO2 souvisejících s každodenním 
dojížděním, a širší možnosti zaměstnání 
pro osoby se zdravotním postižením, a 
může sloužit jako nástroj k řešení 
vylidňování venkova; vyzývá Komisi, aby 
navrhla legislativní rámec s cílem 
regulovat podmínky práce na dálku v celé 
EU a zajistit důstojné pracovní podmínky 
včetně dodržování pracovní doby, 
dovolené a práva odpojit se;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se; žádá, aby byla 
zohledněna situace rodičů s nezletilými 
dětmi, rodičů samoživitelů a neformálních 
pečujících osob poskytujících trvalou péči 
závislým příbuzným, neboť pandemie 
COVID-19 ukázala, že tyto skupiny mají 
největší obtíže při slaďování pracovního a 
rodinného života v souvislosti s prací na 
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dálku;

Or. sk

Pozměňovací návrh 294
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

14. zdůrazňuje, že je třeba pomáhat 
pracujícím rodičům, aby mohli zajistit 
péči o děti, pokud jeden z nich pracuje ve 
zdravotnictví, pečovatelských službách, 
ozbrojených silách nebo policii; 
poukazuje na to, že druhý rodič by měl být 
přinejmenším oprávněn pracovat z 
domova nebo na částečný úvazek, aby se 
mohl postarat o děti; požaduje agendu EU 
pro práci na dálku, která zajistí důstojné 
pracovní podmínky včetně dodržování 
pracovní doby, dovolené a práva odpojit 
se;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v úzké spolupráci se sociálními 
partnery navrhly směrnici o pracovním 
stresu a v tomto ohledu požadovaly, aby 
všechny společnosti vypracovaly 
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podnikovou politiku ohledně pracovního 
stresu;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala možnost oblastí bez 
pracovních míst, což může zabránit 
vylidňování venkovských oblastí v 
Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se, s přihlédnutím ke 
zvláštním okolnostem týkajícím se 
koordinace daní a sociálního zabezpečení 
přeshraničních pracovníků pracujících na 
dálku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 298
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se, jakož i zajištění 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 299
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

14. vyzývá členské státy, aby 
spolupracovaly na tom, jak vytvořit 
důstojné pracovní podmínky pro 
pracovníky na dálku;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené, 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem a práva odpojit se;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené, 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem a práva odpojit se;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku, která bude založena na dohodách 
na úrovni podniků a v níž budou zajištěny 
důstojné pracovní podmínky, jako je mimo 
jiné dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;
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Or. es

Pozměňovací návrh 303
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs 
Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního rámce, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně návrhu, který zajistí důstojné 
pracovní podmínky včetně dodržování 
pracovní doby, dovolené a práva odpojit 
se;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 14



AM\1209664CS.docx 153/203 PE654.111v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně legislativního návrhu, který 
zajistí důstojné pracovní podmínky včetně 
dodržování pracovní doby, dovolené 
a práva odpojit se;

14. požaduje agendu EU pro práci na 
dálku včetně návrhu, který zajistí důstojné 
pracovní podmínky včetně dodržování 
pracovní doby, dovolené a práva odpojit 
se;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Stelios Kympouropoulos, Loucas 
Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, 
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. upozorňuje na skutečnost, že 
flexibilní uspořádání pracovní doby a 
práce na dálku hrají rovněž důležitou 
úlohu při zachování pracovních míst a 
výroby a jsou jedním z klíčových faktorů 
při podpoře lepší rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Margarita de la Pisa Carrión, Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá k aktualizaci strategie EU 
týkající se ostrovů s cílem podpořit 
harmonický rozvoj a umožnit zajištění 
nápravných opatření pro trvalé přírodní a 
demografické znevýhodnění ostrovů a 
zároveň jim umožnit transformaci na 
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budoucí střediska práce na dálku a 
prosperujícího života;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby předložila návrh 
na digitální číslo sociálního zabezpečení 
EU;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 309
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby předložila návrh 
na digitální číslo sociálního zabezpečení 
EU;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby předložila návrh 15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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na digitální číslo sociálního zabezpečení 
EU;

posílily přenositelnost práv a zajistily 
spravedlivé a rovné pracovní podmínky 
pro mobilní, přeshraniční a sezónní 
pracovníky v EU; vyzývá členské státy, 
aby se plně zasadily o digitalizaci 
veřejných služeb s cílem usnadnit 
spravedlivou mobilitu pracovníků, 
zejména pokud jde o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení; v této souvislosti 
žádá Komisi, aby předložila návrh na 
digitální číslo sociálního zabezpečení EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 311
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby předložila návrh 
na digitální číslo sociálního zabezpečení 
EU;

15. vyzývá Komisi, aby okamžitě 
představila návrh na digitální číslo 
sociálního zabezpečení EU; domnívá se, že 
evropské číslo sociálního zabezpečení má 
velký potenciál vytvořit kontrolní 
mechanismus jak pro jednotlivce, tak pro 
příslušné orgány, s cílem zajistit, aby 
sociální zabezpečení bylo placeno v 
souladu s povinnostmi, a bojovat proti 
sociálním podvodům;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby předložila návrh 
na digitální číslo sociálního zabezpečení 
EU;

15. opakuje, že by měla být zaručena 
práva a důstojné pracovní podmínky 
vysílaných a přeshraničních pracovníků; 
žádá Komisi, aby předložila návrh na 
digitální číslo sociálního zabezpečení EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá Komisi, aby předložila návrh 
na digitální číslo sociálního zabezpečení 
EU;

15. žádá Komisi, aby předložila návrh 
na digitální číslo sociálního zabezpečení 
EU s cílem usnadnit spravedlivou 
pracovní mobilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. domnívá se, že každý pracovník 
musí mít přístup k úplnému přehledu o 
tom, kdo jsou jeho zaměstnavatelé, a o 
svých mzdových a pracovních právech, a 
to v souladu s odvětvovou kolektivní 
smlouvou nebo případně s vnitrostátními 
právními předpisy; domnívá se, že tyto 
informace by měly být k dispozici 
inspektorátům práce, aby mohly 
kontrolovat, zda zaměstnavatelé plní své 
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povinnosti; domnívá se, že by to mohlo 
mít podobu zvláštního průkazu pro 
všechny pracovníky, který se v některých 
členských státech ukázal jako účinný v 
boji proti sociálnímu dumpingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou 
a rostoucí příjmovou nerovností; 
zdůrazňuje, že vnitrostátní systémy daní 
a dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnosti, podporovaly 
spravedlnost a poskytovaly pobídky pro 
účast na trhu práce;

16. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou 
a rostoucí příjmovou nerovností; 
upozorňuje, že vysoká míra nerovnosti 
snižuje hospodářskou výkonnost i 
potenciál udržitelného růstu; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby bojovaly proti 
nerovnosti a proti diskriminaci; 
zdůrazňuje, že vnitrostátní systémy daní 
a dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnosti, podporovaly 
spravedlnost a poskytovaly pobídky pro 
účast na trhu práce; zdůrazňuje, že 
investice do vzdělávání a dovedností a do 
lépe koncipovaných systémů daní a 
benefitů jsou klíčovými politickými 
nástroji pro snižování nerovnosti a 
podporu rovných příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou 
a rostoucí příjmovou nerovností; 
zdůrazňuje, že vnitrostátní systémy daní 
a dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnosti, podporovaly 
spravedlnost a poskytovaly pobídky pro 
účast na trhu práce;

16. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou 
a rostoucí příjmovou nerovností; 
zdůrazňuje, že vnitrostátní systémy daní 
a dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnosti, podporovaly 
spravedlnost a poskytovaly pobídky pro 
účast na trhu práce; proto by zdanění mělo 
být přesunuto z práce na jiné zdroje, kde 
bude mít méně škodlivý účinek na růst 
podporující začlenění, a současně zajistit 
plný soulad s cíli OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje a cíli v oblasti 
klimatu a životního prostředí vymezenými 
v Zelené dohodě pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou 
a rostoucí příjmovou nerovností; 
zdůrazňuje, že vnitrostátní systémy daní 
a dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnosti, podporovaly 
spravedlnost a poskytovaly pobídky pro 
účast na trhu práce;

16. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou 
a rostoucí příjmovou nerovností; 
zdůrazňuje, že vnitrostátní systémy daní 
a dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnosti, podporovaly 
spravedlnost, chránily rodiny podporou 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem a poskytovaly pobídky pro účast 
na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Miriam Lexmann
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou 
a rostoucí příjmovou nerovností; 
zdůrazňuje, že vnitrostátní systémy daní 
a dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnosti, podporovaly 
spravedlnost a poskytovaly pobídky pro 
účast na trhu práce;

16. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou 
a rostoucí příjmovou nerovností; domnívá 
se, že členské státy by měly navrhnout své 
vnitrostátní systémy daní a dávek tak, aby 
snižovaly nerovnosti, podporovaly 
spravedlnost a poskytovaly pobídky pro 
účast na trhu práce;

Or. sk

Pozměňovací návrh 319
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou 
a rostoucí příjmovou nerovností; 
zdůrazňuje, že vnitrostátní systémy daní 
a dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnosti, podporovaly 
spravedlnost a poskytovaly pobídky pro 
účast na trhu práce;

16. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou 
a rostoucí příjmovou nerovností; 
zdůrazňuje, že vnitrostátní systémy daní 
a dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnosti a diskriminaci, 
podporovaly spravedlnost a poskytovaly 
pobídky pro účast na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou 

16. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou; 
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a rostoucí příjmovou nerovností; 
zdůrazňuje, že vnitrostátní systémy daní 
a dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnosti, podporovaly 
spravedlnost a poskytovaly pobídky pro 
účast na trhu práce;

zdůrazňuje, že vnitrostátní systémy daní 
a dávek musí být navrženy tak, aby 
podporovaly vzdělávání, spravedlnost 
a poskytovaly pobídky pro účast na trhu 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je znepokojen omezenou 
mezigenerační sociální mobilitou 
a rostoucí příjmovou nerovností; 
zdůrazňuje, že vnitrostátní systémy daní 
a dávek musí být navrženy tak, aby 
snižovaly nerovnosti, podporovaly 
spravedlnost a poskytovaly pobídky pro 
účast na trhu práce;

16. je znepokojen omezenou sociální 
mobilitou, která brání mobilitě pracovních 
sil a realizaci dobře fungujícího 
jednotného trhu; zdůrazňuje, že je třeba 
zlepšit příležitosti pro mobilitu v reakci na 
nedostatky trhu práce v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je znepokojen rostoucí 
diskriminací a rasismem v Evropě; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby posílily 
uplatňování antidiskriminačních právních 
předpisů, politiky a praxe, aby ukončily 
strukturální diskriminaci rasově 
charakterizovaných menšin v přístupu k 
zaměstnání a na pracovišti a podporovaly 
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pozitivní projevy rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti 
chudobě založenou na právech, rámec EU 
pro vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 324
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec;

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec co 
nejrychleji, s ohledem na mimořádný 
dopad krize způsobené pandemií COVID-
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19; dále zdůrazňuje, že je třeba, aby 
Komise a členské státy shromažďovaly 
lepší a harmonizovanější údaje o počtu 
osob bez domova v Evropě, neboť to je 
základem účinné veřejné politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti 
chudobě založenou na právech, rámec EU 
pro vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec;

17. konstatuje, že chudoba je stále 
nepřijatelně vysoká; zdůrazňuje, že dětská 
chudoba má mnoho různých příčin a že 
důležité oblasti, jako je zdravotnictví, 
vzdělávání, péče o děti, výživa a bydlení, 
jsou v pravomoci a v oblasti odpovědnosti 
členských států; vybízí členské státy, aby 
problém dětské chudoby řešily 
přednostně; poukazuje na to, že nárůst 
bezdomovectví má mnoho různých příčin 
a že účinný boj proti bezdomovectví 
vyžaduje opatření v různých oblastech, 
jako je zdravotní péče, politika trhu práce, 
ochrana žen před domácím násilím, 
svoboda pohybu a azyl a migrační politika 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
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předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec;

předložila záruku EU pro děti vycházející z 
přístupu založeného na třech pilířích 
doporučení Rady z roku 2013 o 
investování do dětí, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, stejně jako strategický 
rámec EU pro Romy po roce 2020 s 
konkrétními cíli a vnitrostátním 
financováním sledovaným v rámci 
evropského semestru, aby provedla 
srovnávací studii o různých systémech 
minimálního příjmu v členských státech 
a aby zdůraznila případy osvědčených 
postupů s cílem předložit související 
rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec;

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech se stanoveným cílem 
snižování chudoby, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech, které zajišťují 
sociální ochranu a záchrannou síť pro ty, 
kteří ji potřebují, a aby zdůraznila případy 
osvědčených postupů s cílem předložit 
související rámec;

Or. en
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Pozměňovací návrh 328
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec;

17. v souvislosti s evropskou, 
komplexní a integrovanou strategií proti 
chudobě založenou na právech vyzývá 
Komisi, aby v roce 2020 předložila záruku 
EU pro děti, rámec EU pro vnitrostátní 
strategie v oblasti bezdomovectví, 
dlouhodobou strategii EU pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením na 
období po roce 2020, obnovenou strategii 
EU pro integraci Romů a aby provedla 
srovnávací studii o různých systémech 
minimálního příjmu v členských státech s 
cílem zdůraznit případy osvědčených 
postupů s cílem předložit související 
směrnici;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec;

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví především přijetím zásady 
bydlení, aby provedla srovnávací studii 
o různých systémech minimálního příjmu 
v členských státech a aby zdůraznila 
případy osvědčených postupů s cílem 
předložit související rámec;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 330
Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec;

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, aby provedla 
srovnávací studii o různých systémech 
minimálního příjmu v členských státech 
a aby zdůraznila případy osvědčených 
postupů s cílem předložit související 
rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs 
Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec;

17. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě, 
rámec EU pro vnitrostátní strategie 
v oblasti bezdomovectví, aby provedla 
srovnávací studii o různých systémech 
minimálního příjmu v členských státech 
a aby zdůraznila případy osvědčených 
postupů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 332
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec;

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, aby provedla 
srovnávací studii o různých systémech 
minimálního příjmu v členských státech 
a aby zdůraznila případy osvědčených 
postupů s cílem předložit související 
rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec;

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 334
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec;

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámcovou 
směrnici EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 335
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2020 
předložila záruku EU pro děti, komplexní 
a integrovanou strategii boje proti chudobě 
založenou na právech, rámec EU pro 
vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec;

17. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a integrovanou strategii boje 
proti chudobě založenou na právech, rámec 
EU pro vnitrostátní strategie v oblasti 
bezdomovectví, aby provedla srovnávací 
studii o různých systémech minimálního 
příjmu v členských státech a aby 
zdůraznila případy osvědčených postupů 
s cílem předložit související rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
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Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje význam hlediska 
automatické stabilizace systémů 
sociálního zabezpečení s cílem pohltit vlny 
sociálních otřesů vyvolaných vnějšími 
vlivy, jako jsou např. recese; vyzývá proto 
členské státy, aby zavedly politiky na 
obnovení jistoty zaměstnání tím, že by 
poskytovaly aktivnější ochranu, včetně 
ochrany v případě propuštění; vyzývá 
rovněž členské státy, aby s ohledem na 
doporučení Mezinárodní organizace práce 
č. 202, které stanoví minimální úrovně 
sociální ochrany, zajistily a zvýšily svoje 
investice do systémů sociálního 
zabezpečení, a zaručily tak jejich 
účinnost, pokud jde o boj s chudobou a 
nerovností a jejich odstraňování, a 
zároveň jejich udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. žádá Komisi o vypracování 
směrnic, jež by mohly podnítit vznik 
vnitrostátních právních předpisů k 
vytvoření politik ve prospěch rodinné 
soudržnosti s cílem podpořit ideální 
prostředí, ve kterém se děti budou rozvíjet 
v dokonalých podmínkách a kde budou 
rodinám poskytnuty zdroje za účelem 
zajištění větší soudržnosti a tím i ochrany 
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a podpory znevýhodněných dětí;

Or. es

Pozměňovací návrh 338
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
předložily konkrétní návrhy s cílem zajistit 
spravedlivou transformaci, pokud jde o 
zlepšení energetické účinnosti bydlení, a 
řádně řešit problém energetické chudoby 
ve vztahu k cílům a zásadám Zelené 
dohody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 339
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. je přesvědčen, že reformy systémů 
sociální ochrany jednotlivých členských 
států musí směřovat k usnadnění účasti 
na trhu práce pro ty, kteří mohou 
pracovat, a to tak, že zajistí, aby se jim 
práce vyplatila; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že příjem by měl být určen 
těm, kteří jej potřebují nejvíce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 340
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. je přesvědčen, že za účelem 
udržení a zvýšení celosvětové 
konkurenceschopnosti musí být regulační 
rámec trhu práce v členských státech 
jasný, jednoduchý a pružný a zároveň 
musí zachovávat vysoké pracovní 
standardy;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá záměr Komise zavést závazná 
opatření týkající se transparentnosti 
odměňování a naléhavě vyzývá k jejich 
rychlému přijetí, aby se zabránilo dalším 
nerovnostem na základě pohlaví;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 342
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá záměr Komise zavést závazná 
opatření týkající se transparentnosti 

18. vítá záměr Komise zavést závazná 
opatření týkající se transparentnosti 
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odměňování a naléhavě vyzývá k jejich 
rychlému přijetí, aby se zabránilo dalším 
nerovnostem na základě pohlaví;

odměňování, včetně indexu rovnosti 
odměn žen a mužů;  naléhavě vyzývá 
k rychlému přijetí těchto opatření, aby se 
zabránilo dalším nerovnostem na základě 
pohlaví; vyzývá členské státy a Komisi, aby 
podporovaly podnikání žen a usnadnily 
jejich přístup k financování; vyzývá 
členské státy, aby odblokovaly jednání v 
Radě o směrnici o přítomnosti žen ve 
správních radách společností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 343
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá záměr Komise zavést závazná 
opatření týkající se transparentnosti 
odměňování a naléhavě vyzývá k jejich 
rychlému přijetí, aby se zabránilo dalším 
nerovnostem na základě pohlaví;

18. vítá záměr Komise zavést závazná 
opatření týkající se transparentnosti 
odměňování a naléhavě vyzývá k jejich 
rychlému přijetí, aby se zabránilo dalším 
nerovnostem na základě pohlaví; domnívá 
se, že návrh je zásadní pro řešení rozdílů v 
odměňování žen a mužů a následných 
příčin rozdílů ve výši důchodů; vyzývá 
členské státy v silné korporaci s 
vnitrostátními sociálními partnery, aby 
řešily problém rozdílů v platech a 
důchodech mezi ženami a muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Samira Rafaela, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá záměr Komise zavést závazná 18. vítá záměr Komise zavést závazná 
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opatření týkající se transparentnosti 
odměňování a naléhavě vyzývá k jejich 
rychlému přijetí, aby se zabránilo dalším 
nerovnostem na základě pohlaví;

opatření týkající se transparentnosti 
odměňování a naléhavě vyzývá k jejich 
rychlému přijetí, aby se zabránilo dalším 
nerovnostem na základě pohlaví; dále 
zdůrazňuje potřebu zohledňování rovnosti 
žen a mužů při přípravě rozpočtu a 
monitorování těchto výdajů a začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů do všech 
rozpočtových, politických a legislativních 
návrhů v souladu se závazky v rámci 
strategie pro rovnost žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá záměr Komise zavést závazná 
opatření týkající se transparentnosti 
odměňování a naléhavě vyzývá k jejich 
rychlému přijetí, aby se zabránilo dalším 
nerovnostem na základě pohlaví;

18. vítá záměr Komise zavést opatření 
k překlenutí rozdílů v odměňování a 
souvisejících rozdílů ve výši důchodů žen 
a mužů, zejména zaručením 
transparentnosti odměňování; domnívá se, 
že další opatření by měla zahrnovat lepší 
úpravu posouzení během mateřské a 
rodičovské dovolené a odpovídající 
začlenění této doby do důchodových 
nároků; 

Or. sk

Pozměňovací návrh 346
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá záměr Komise zavést závazná 
opatření týkající se transparentnosti 

18. vítá záměr Komise zavést směrnici 
o opatřeních týkajících se transparentnosti 
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odměňování a naléhavě vyzývá k jejich 
rychlému přijetí, aby se zabránilo dalším 
nerovnostem na základě pohlaví;

odměňování, která by měla zahrnovat 
přísná vynucovací opatření, jako jsou 
pokuty a sankce pro zaměstnavatele, kteří 
porušují právo na rovnou odměnu, a 
naléhavě vyzývá k jejich rychlému přijetí, 
aby se zabránilo dalším nerovnostem na 
základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá záměr Komise zavést závazná 
opatření týkající se transparentnosti 
odměňování a naléhavě vyzývá k jejich 
rychlému přijetí, aby se zabránilo dalším 
nerovnostem na základě pohlaví;

18. vítá záměr Komise zavést závazná 
opatření týkající se transparentnosti 
odměňování a naléhavě vyzývá k jejich 
rychlému přijetí, aby se zabránilo dalším 
nerovnostem na základě pohlaví a 
diskriminaci na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá záměr Komise zavést závazná 
opatření týkající se transparentnosti 
odměňování a naléhavě vyzývá k jejich 
rychlému přijetí, aby se zabránilo dalším 
nerovnostem na základě pohlaví;

18. vítá záměr Komise zavést opatření 
týkající se transparentnosti odměňování 
a naléhavě vyzývá k jejich rychlému 
přijetí, aby se zabránilo dalším 
nerovnostem na základě pohlaví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 349
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá záměr Komise zavést závazná 
opatření týkající se transparentnosti 
odměňování a naléhavě vyzývá k jejich 
rychlému přijetí, aby se zabránilo dalším 
nerovnostem na základě pohlaví;

18. vítá záměr Komise zavést opatření 
týkající se transparentnosti odměňování 
a naléhavě vyzývá k jejich rychlému 
přijetí, aby se zabránilo dalším 
nerovnostem na základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. připomíná, že v EU je 
diskriminace na pracovišti na základě 
věku, pohlaví, zdravotního postižení, 
etnického nebo rasového původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení 
nebo sexuální orientace zakázána a že 
každý má nárok na rovné zacházení v 
oblasti náboru zaměstnanců, pracovních 
podmínek, povýšení, odměňování, 
přístupu k odborné přípravě a důchodům 
ze zaměstnaneckého penzijního pojištění; 
vyzývá Komisi, aby předložila strategii, jak 
zabránit segregaci etnických menšin na 
trhu práce, jakož i sdělení o pokynech a 
standardech pro náborové politiky bez 
diskriminace, které budou určeny 
členským státům a zaměstnavatelům, 
včetně doporučení ohledně přijímání 
plánů rovnosti na úrovni podniků a 
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odvětvových kolektivních smluv a ohledně 
provádění úkolů v oblasti rozmanitosti na 
pracovišti, včetně boje proti stereotypům, 
předsudkům a negativním postojům, 
předcházení diskriminaci při náboru, 
kariérním postupu, odměňování a 
přístupu k odborné přípravě; zdůrazňuje, 
že tyto akční plány pro rovnost žen a 
mužů by měly být rovněž využívány k 
podpoře etnické a kulturní rozmanitosti 
na pracovišti, k rozvoji vnitřních předpisů 
proti rasismu, související diskriminaci a 
obtěžování na pracovišti, ke sledování a 
přezkumu náboru, postupu a udržení 
pracovní síly s ohledem na rovnost žen a 
mužů s cílem identifikovat přímé nebo 
nepřímé diskriminační praktiky a 
přijmout nápravná opatření ke snížení 
nerovnosti v každé z těchto oblastí a za 
tímto účelem shromažďovat údaje o 
rovnosti, pokud jde o ochranu soukromí a 
základní práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje a důrazně podporuje 
cíl posílit zásadu rovného odměňování 
mužů a žen; zdůrazňuje, že 
transparentnost odměňování má zásadní 
význam pro boj proti nespravedlivým 
rozdílům v platech a proti diskriminaci; 
vyzývá Komisi, aby zajistila závazný 
právní předpis EU týkající se 
transparentnosti odměňování žen a mužů 
a plně přitom respektovala autonomii 
vnitrostátních sociálních partnerů a 
smluvní svobodu sociálních partnerů, 
zejména v těch členských státech, v nichž 
jsou za odměňování rovněž odpovědní 
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sociální partneři;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti 
a služby předškolního vzdělávání, jakož 
i služby krátkodobé a dlouhodobé péče, 
a to i pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením;

19. požaduje přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti 
a služby předškolního vzdělávání, jakož 
i služby krátkodobé a dlouhodobé péče, 
a to i pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením; v tomto ohledu vyzývá členské 
státy, aby rychle a v plné míře provedly 
směrnici o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečovatelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 353
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti 
a služby předškolního vzdělávání, jakož 
i služby krátkodobé a dlouhodobé péče, 
a to i pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením;

19. požaduje přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti 
a služby předškolního vzdělávání, jakož 
i služby krátkodobé a dlouhodobé péče a 
sociální služby, a to i pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením s cílem usnadnit 
účast žen na trhu práce; vyzývá k 
vytvoření rámce EU pro pečovatelské 
služby, který by stanovil pokyny týkající se 
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minimálních standardů a kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti 
a služby předškolního vzdělávání, jakož 
i služby krátkodobé a dlouhodobé péče, 
a to i pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením;

19. požaduje přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti 
a služby předškolního vzdělávání, jakož 
i služby krátkodobé a dlouhodobé péče, 
a to i pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, a podporu nezávislého života;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti 
a služby předškolního vzdělávání, jakož 
i služby krátkodobé a dlouhodobé péče, 
a to i pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením;

19. požaduje, aby členské státy zajistily 
přístupné a cenově dostupné kvalitní 
služby péče o děti a služby předškolního 
vzdělávání, jakož i služby krátkodobé 
a dlouhodobé péče, a to i pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti 
a služby předškolního vzdělávání, jakož 
i služby krátkodobé a dlouhodobé péče, 
a to i pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením;

19. požaduje od států přístupné 
a cenově dostupné kvalitní služby péče 
o děti a služby předškolního vzdělávání, 
jakož i služby krátkodobé a dlouhodobé 
péče, a to i pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 357
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti 
a služby předškolního vzdělávání, jakož 
i služby krátkodobé a dlouhodobé péče, 
a to i pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením;

19. požaduje přístupné a cenově 
dostupné kvalitní služby péče o děti 
a služby předškolního vzdělávání, jakož 
i služby krátkodobé a dlouhodobé péče a 
sociální služby, a to i pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a dlouhodobou strategii EU 
pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením po roce 2020;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 359
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a dlouhodobou strategii EU pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením 
po roce 2020;

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a dlouhodobou strategii EU pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením 
po roce 2020 v plném souladu s Úmluvou 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením s cílem zajistit její úplné a 
účinné provádění; zdůrazňuje, že krize 
způsobená pandemií COVID-19 zhoršila 
životní úroveň osob se zdravotním 
postižením a že ještě před touto krizí bylo 
přibližně 100 milionů osob se zdravotním 
postižením v Evropské unii stále zbaveno 
svých základních lidských práv a každý 
den jim bylo bráněno ve vedení 
nezávislého života; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby přijaly nezbytná 
opatření k mobilizaci nezbytných investic 
a zdrojů s cílem zajistit plnou ochranu 
hospodářských, sociálních a kulturních 
práv osob se zdravotním postižením v 
souladu s ustanoveními Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením;

Or. it

Pozměňovací návrh 360
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a dlouhodobou strategii EU pro 

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a dlouhodobou strategii EU pro 
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pomoc osobám se zdravotním postižením 
po roce 2020;

pomoc osobám se zdravotním postižením 
po roce 2020, včetně konkrétních 
opatření, která zohlední potřeby osob 
trpících poruchami autistického spektra; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzívnily úsilí o další začleňování osob 
se zdravotním postižením na trh práce tím, 
že odstraní překážky bránící příležitostem, 
které nabízí digitální práce pro jejich 
začlenění, a vytvářením pobídek pro jejich 
zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a dlouhodobou strategii EU pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením 
po roce 2020;

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a dlouhodobou strategii EU pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením 
po roce 2020; připomíná, že základní 
zásady Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jako je plné a 
účinné zapojení a začlenění do 
společnosti, rovné příležitosti a 
přístupnost, musí být plně prováděny jak 
na úrovni EU, tak na úrovni členských 
států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 362
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 20



AM\1209664CS.docx 181/203 PE654.111v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a dlouhodobou strategii EU pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením 
po roce 2020;

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a dlouhodobou strategii EU pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením 
po roce 2020 založenou na konzultacích s 
osobami se zdravotním postižením a jejich 
zastupujícími rodinnými příslušníky nebo 
organizacemi a aby přijala opatření ke 
zmírnění krizí v souladu s Úmluvou OSN 
o právech osob se zdravotním postižením s 
cílem chránit je a zajistit jim rovný a 
nediskriminační přístup ke službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a dlouhodobou strategii EU pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením 
po roce 2020;

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a dlouhodobou strategii EU pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením 
po roce 2020; vyzývá Komisi, aby 
předložila silný a komplexní právní rámec 
pro zajištění plné dostupnosti trhu práce 
pro osoby se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a dlouhodobou strategii EU pro 

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
strategii EU pro pomoc osobám se 
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pomoc osobám se zdravotním postižením 
po roce 2020;

zdravotním postižením po roce 2020, v níž 
se bude zdravotní postižení respektovat ve 
všech jeho podobách s cílem důstojně 
reagovat při obraně života, zdraví a 
sociálního začleňování těchto osob;

Or. es

Pozměňovací návrh 365
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Abir Al-
Sahlani, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a dlouhodobou strategii EU pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením 
po roce 2020;

20. vyzývá Komisi, aby předložila 
komplexní a dlouhodobou strategii EU pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením 
po roce 2020, která se bude zabývat 
přístupností zboží a služeb, jakož i 
volnočasovými aktivitami, jako je sport;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 
vzdělávacích systémů a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro 
nejvíce marginalizované skupiny ve 
společnosti;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 367
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 
vzdělávacích systémů a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro 
nejvíce marginalizované skupiny ve 
společnosti;

21. je znepokojen stagnujícím podílem 
osob, které předčasně ukončují školní 
docházku, zejména v rámci 
marginalizovaných skupin, a zvyšujícím 
se podílem žáků s podprůměrnými 
výsledky; zdůrazňuje, že nedostatky ve 
znalosti základních početních úkonů, 
gramotnosti a digitálních dovednostech 
představují závažné překážky smysluplné 
účasti na životě společnosti a na trhu 
práce; vyzývá členské státy, aby zajistily, 
aby kvalitní, dostupné a inkluzivní 
vzdělávání, odborná příprava a celoživotní 
učení bylo právem každého, a zajistily 
vysoce kvalitní základní kvalifikaci a 
odborné vzdělávání a přípravu s 
přizpůsobenou podporou, zejména pro 
osoby s nízkou kvalifikací a nejvíce 
marginalizované skupiny ve společnosti 
podporované významnými veřejnými 
investicemi; zdůrazňuje, že výsledky 
vzdělávání jsou negativně ovlivněny 
sociálním vyloučením, diskriminací, 
stereotypy, chudobou a segregací, které je 
rovněž třeba řešit; vyzývá Komisi, aby 
provedla komplexní analýzu faktorů, které 
vedou k předčasnému ukončování školní 
docházky, včetně sociálních aspektů, a 
aby předložila návrh na řešení tohoto 
problému;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
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Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 
vzdělávacích systémů a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro 
nejvíce marginalizované skupiny ve 
společnosti;

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 
vzdělávacích systémů a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro 
nejvíce marginalizované skupiny ve 
společnosti; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zdvojnásobily své úsilí o investování 
do kvalitního a dostupného vzdělávání a 
odborné přípravy a posílení 
rekvalifikačních a přeškolovacích 
opatření, zejména získávání digitálních 
dovedností, a aby podporovaly celoživotní 
učení; zdůrazňuje, že přiměřenost mezi 
kvalifikací a dovednostmi na jedné straně 
a pracovními příležitostmi na straně 
druhé je předpokladem pro vytvoření 
konkurenceschopného evropského trhu 
práce a že toho by mělo být dosaženo na 
základě usnadnění užší spolupráce mezi 
vzdělávacími systémy a podniky, například 
podporou odborné přípravy, pracovních 
zkušeností a celoživotního učení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 369
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 
vzdělávacích systémů a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro 
nejvíce marginalizované skupiny ve 

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 
vzdělávacích systémů a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro 
nejvíce znevýhodněné skupiny ve 
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společnosti; společnosti. Stejně tak by měly zohlednit 
svobodu vzdělávání, které si přejí pro své 
děti, a nejlepší zájem dítěte. V těchto 
centrech je poskytováno vzdělávání, které 
neodděluje děti v závislosti na jejich 
zdravotním postižení, nýbrž je jim 
věnována skvělá péče v souladu s jejich 
vzdělávacími potřebami;

Or. es

Pozměňovací návrh 370
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 
vzdělávacích systémů a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro 
nejvíce marginalizované skupiny ve 
společnosti;

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 
vzdělávacích systémů a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních a digitálních 
dovedností s přizpůsobenou podporou, 
zejména pro nejvíce marginalizované 
skupiny ve společnosti; vyzývá Evropskou 
komisi, aby vypracovala ambiciózní plán 
digitálního vzdělávání, který by zdůraznil 
klíčovou úlohu digitálních dovedností a 
celoživotního učení s cílem přizpůsobit 
pracovní sílu měnícím se požadavkům 
trhů práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 
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vzdělávacích systémů a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro 
nejvíce marginalizované skupiny ve 
společnosti;

vzdělávacích systémů a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro 
nejvíce marginalizované skupiny ve 
společnosti; vyzývá k urychlenému 
uznávání odborných kvalifikací v EU a k 
urychlení postupů pro podávání žádostí o 
uznání odborných kvalifikací, aby se 
zabránilo nezaměstnanosti mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 
vzdělávacích systémů a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro 
nejvíce marginalizované skupiny ve 
společnosti;

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost,  inkluzivnost a 
odolnost svých vzdělávacích systémů vůči 
budoucím změnám a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro 
nejvíce marginalizované skupiny ve 
společnosti; vyzývá členské státy, aby co 
nejvíce využily digitální řešení a umělou 
inteligenci v oblasti vzdělávání s ohledem 
na rychlý vývoj technologií a budoucích 
potřeb trhu práce.

Or. sk

Pozměňovací návrh 373
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 
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vzdělávacích systémů a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro 
nejvíce marginalizované skupiny ve 
společnosti;

vzdělávacích systémů a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro 
nejvíce marginalizované skupiny ve 
společnosti se zvláštním důrazem na 
předčasné ukončení školní docházky, 
které bylo zhoršeno pandemií;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
kvalitu, přístupnost a inkluzivnost svých 
vzdělávacích systémů a zajistily vysoce 
kvalitní výcvik základních dovedností 
s přizpůsobenou podporou, zejména pro 
nejvíce marginalizované skupiny ve 
společnosti;

21. vyzývá členské státy, aby zaručily, 
že vysoce kvalitní, dostupné a inkluzivní 
vzdělávání, odborná příprava a celoživotní 
učení jsou právem pro každého, a zajistily 
vysoce kvalitní výcvik základních 
dovedností s přizpůsobenou podporou, 
zejména pro osoby s nízkou kvalifikací a 
nejvíce marginalizované skupiny ve 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
politickou strategii, která by nahradila 
strategii Evropa 2020, jejímž cílem bude 
vymýtit chudobu a spojovat klíčové 
nástroje, jako je Zelená dohoda pro 
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Evropu, evropský pilíř sociálních práv a 
evropský semestr s dlouhodobou vizí 
hospodářství s dobrými životními 
podmínkami a udržitelností životního 
prostředí a sociálních modelů v souladu s 
cíli udržitelného rozvoje OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
agendu dovedností pro Evropu s cílem 
splnit požadavky na dovednosti trhu práce 
EU a ekologické a digitální transformace;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 377
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
agendu dovedností pro Evropu s cílem 
splnit požadavky na dovednosti trhu práce 
EU a ekologické a digitální transformace;

22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
agendu dovedností pro Evropu s cílem 
splnit požadavky na dovednosti trhu práce 
EU a ekologické a digitální transformace; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 
záruku dovedností v souladu se zásadami 
záruky pro mladé lidi; domnívá se, že 
všem Evropanům by měly být zaručeny 
dobré příležitosti ke zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikaci do čtyř měsíců od 
okamžiku, kdy se stali nezaměstnanými 
nebo ukončili formální vzdělávání; 
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souhlasí s tím, že je nutné se výrazně 
zaměřit na digitální dovednosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
agendu dovedností pro Evropu s cílem 
splnit požadavky na dovednosti trhu práce 
EU a ekologické a digitální transformace;

22. vítá aktualizovanou agendu 
dovedností pro Evropu, která zajišťuje 
nástroje pro splnění požadavků na 
dovednosti trhu práce EU a podporu 
ekologické a digitální transformace; vítá 
sdělení o Paktu o dovednostech a 
zdůrazňuje, že jeho činnost by měla mít do 
budoucna orientovaný akční plán se 
zvláštním zaměřením na mladé lidi, 
dlouhodobě nezaměstnané osoby, oběti 
genderově podmíněného násilí, osoby se 
zdravotním postižením a další skupiny 
ohrožené diskriminací;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Stelios Kympouropoulos, Loucas 
Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, 
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
agendu dovedností pro Evropu s cílem 
splnit požadavky na dovednosti trhu práce 
EU a ekologické a digitální transformace;

22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
agendu dovedností pro Evropu s cílem 
splnit požadavky na dovednosti trhu práce 
EU a ekologické a digitální transformace; 
zdůrazňuje, že podpora odpovídajících 
dovedností s důrazem na digitální 
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dovednosti zlepší produktivitu a odolnost 
pracovní síly a usnadní ekologický a 
digitální přechod na ekologičtější a 
inteligentnější ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
agendu dovedností pro Evropu s cílem 
splnit požadavky na dovednosti trhu práce 
EU a ekologické a digitální transformace;

22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
agendu dovedností pro Evropu s cílem 
splnit požadavky na dovednosti trhu práce 
EU a ekologické a digitální transformace a 
řešit digitalizaci, automatizaci, nedostatek 
dovedností a nesoulady a digitální 
vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
agendu dovedností pro Evropu s cílem 
splnit požadavky na dovednosti trhu práce 
EU a ekologické a digitální transformace;

22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
agendu dovedností pro Evropu s cílem 
splnit požadavky na dovednosti a budoucí 
výzvy trhu práce EU a ekologické 
a digitální transformace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 382
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
agendu dovedností pro Evropu s cílem 
splnit požadavky na dovednosti trhu práce 
EU a ekologické a digitální transformace;

22. vyzývá Komisi, aby aktualizovala 
agendu dovedností pro Evropu s cílem 
splnit požadavky na dovednosti trhu práce 
EU, společnost a ekologické a digitální 
transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že kvalifikace a 
certifikované schopnosti přinášejí 
pracovníkům přidanou hodnotu, zlepšují 
jejich postavení na trhu práce a mohou 
být převedeny při transformaci trhu 
práce; vyzývá k tomu, aby veřejná politika 
v oblasti dovedností byla zaměřena na 
certifikaci a validaci kvalifikací a 
schopností; zdůrazňuje, že by měly být 
zavedeny systémy odškodnění založené na 
dovednostech ve společnostech, které mají 
přístup k veřejným prostředkům pro 
zvyšování kvalifikace pracovníků, a po 
dohodě se zástupci zaměstnanců, neboť 
tento systém by zajistil návratnost těchto 
veřejných investic;

Or. en



PE654.111v01-00 192/203 AM\1209664CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 384
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje příležitosti, které může 
digitální transformace nabídnout 
společnostem, malým a středním 
podnikům a začínajícím podnikům, jakož 
i novým obchodním modelům na podporu 
růstu zaměstnanosti a nových pracovních 
míst; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
koordinovanou iniciativu EU, která by 
zajistila, aby pracovníci, kteří mají nové 
formy práce, zejména pracovníci 
platforem, měli přístup k systému sociální 
ochrany a aby jim byla zaručena veškerá 
sociální práva bez ohledu na jejich 
zaměstnanecký status, a aby rozšířila 
působnost kolektivních smluv na 
pracovníky platforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že malé a střední 
podniky mají převažující úlohu při 
udržitelném a inkluzivním rozvoji, 
hospodářském růstu a vytváření 
pracovních míst v rámci Unie; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby posílily 
podporu malých a středních podniků a 
jejich pracovníků při obnově hospodářské 
činnosti a při přechodu na digitálnější a 
zelenější hospodářství;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 386
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily investice do infrastruktur 
nezbytné pro zajištění přístupu k 
širokopásmovému připojení ve všech 
evropských regionech, zejména ve 
venkovských oblastech a regionech, na 
něž se vztahuje článek 174 SFEU;

Or. es

Pozměňovací návrh 387
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že pandemie COVID-19 
vedla ke zvýšeným zdravotním 
a bezpečnostním rizikům pro miliony 
pracovníků; vyzývá Komisi, aby předložila 
nový strategický rámec pro ochranu zdraví 
a bezpečnost, směrnici o stresu při práci 
a onemocnění pohybového aparátu, 
směrnici o duševní pohodě na pracovišti 
a strategii EU v oblasti duševního zdraví;

23. konstatuje, že pandemie COVID-19 
vedla ke zvýšeným zdravotním 
a bezpečnostním rizikům pro miliony 
pracovníků; vyzývá Komisi, aby předložila 
nový strategický rámec pro ochranu zdraví 
a bezpečnost, směrnici o stresu při práci 
a onemocnění pohybového aparátu, 
směrnici o duševní pohodě na pracovišti 
a strategii EU v oblasti duševního zdraví; 
vyzývá k posílení úlohy Evropské agentury 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(EU-OSHA) v zájmu podpory zdravých a 
bezpečných pracovišť v celé Unii; 
zdůrazňuje, že investice do bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci zlepšují kvalitu 
pracovních míst a blahobyt pracovníků a 
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přispívají k produktivitě a 
konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že pandemie COVID-19 
vedla ke zvýšeným zdravotním 
a bezpečnostním rizikům pro miliony 
pracovníků; vyzývá Komisi, aby předložila 
nový strategický rámec pro ochranu zdraví 
a bezpečnost, směrnici o stresu při práci 
a onemocnění pohybového aparátu, 
směrnici o duševní pohodě na pracovišti 
a strategii EU v oblasti duševního zdraví;

23. konstatuje, že pandemie COVID-19 
vedla ke zvýšeným zdravotním 
a bezpečnostním rizikům pro miliony 
pracovníků; vyzývá k urychlené revizi 
směrnice 2000/54/ES o biologických 
činitelích s cílem přizpůsobit ji 
celosvětovým pandemiím a dalším 
mimořádným okolnostem s cílem zajistit 
plnou ochranu zaměstnanců před riziky 
expozice; vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila nový strategický rámec pro 
ochranu zdraví a bezpečnost, směrnici 
o stresu při práci a onemocnění 
pohybového aparátu, směrnici o duševní 
pohodě na pracovišti a strategii EU 
v oblasti duševního zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Guido Reil, Stefania Zambelli, France Jamet, Nicolaus Fest, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že pandemie COVID-19 
vedla ke zvýšeným zdravotním 
a bezpečnostním rizikům pro miliony 
pracovníků; vyzývá Komisi, aby předložila 

23. konstatuje, že pandemie COVID-19 
vedla ke zvýšeným zdravotním 
a bezpečnostním rizikům pro miliony 
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nový strategický rámec pro ochranu 
zdraví a bezpečnost, směrnici o stresu při 
práci a onemocnění pohybového aparátu, 
směrnici o duševní pohodě na pracovišti 
a strategii EU v oblasti duševního zdraví;

pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že pandemie COVID-19 
vedla ke zvýšeným zdravotním 
a bezpečnostním rizikům pro miliony 
pracovníků; vyzývá Komisi, aby předložila 
nový strategický rámec pro ochranu zdraví 
a bezpečnost, směrnici o stresu při práci 
a onemocnění pohybového aparátu, 
směrnici o duševní pohodě na pracovišti 
a strategii EU v oblasti duševního zdraví;

23. konstatuje, že pandemie COVID-19 
vedla ke zvýšeným zdravotním 
a bezpečnostním rizikům pro miliony 
pracovníků; vyzývá Komisi, aby chránila 
všechny pracovníky na pracovišti a 
předložila nový strategický rámec pro 
ochranu zdraví a bezpečnost, směrnici 
o stresu při práci a onemocnění 
pohybového aparátu, směrnici o duševní 
pohodě na pracovišti a strategii EU 
v oblasti duševního zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že pandemie COVID-19 
vedla ke zvýšeným zdravotním 
a bezpečnostním rizikům pro miliony 
pracovníků; vyzývá Komisi, aby předložila 
nový strategický rámec pro ochranu 
zdraví a bezpečnost, směrnici o stresu při 
práci a onemocnění pohybového aparátu, 

23. konstatuje, že pandemie COVID-19 
zdůraznila výskyt nových podob 
pracovních vztahů: naléhavě žádá Komisi, 
aby mohla vypracovat doporučení v 
oblasti zdraví a bezpečnosti a 
emocionálně-společenských vztahů, 
přičemž by věnovala pozornost všem 
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směrnici o duševní pohodě na pracovišti 
a strategii EU v oblasti duševního zdraví;

typům změn, k nimž došlo v důsledku 
těchto okolností, zejména v oblasti 
emocionální, pracovní a vzdělávací;

Or. es

Pozměňovací návrh 392
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k vytvoření Evropské 
zdravotní unie, vyzývá členské státy, aby 
zajistily přístup k vysoce kvalitní zdravotní 
péči, která je dostupná pro všechny;

24. vyzývá k vytvoření Evropské 
zdravotní unie, k zátěžovému testování 
zdravotnických systémů EU, k 
minimálním normám pro kvalitní 
zdravotní péči, k evropskému mechanismu 
reakce na zdraví a k posílení 
zdravotnických agentur EU a kapacit 
civilní ochrany; vyzývá členské státy, aby 
zajistily přístup k vysoce kvalitní zdravotní 
péči, která je dostupná pro všechny; vítá, že 
v rámci evropského semestru došlo, pokud 
jde o zdravotní péči, k posunu od úspory 
nákladů k orientaci na výkonnost a 
výsledky v oblasti zdraví; vyzývá k 
vytvoření společných ukazatelů a 
metodiky hodnocení nerovností v oblasti 
zdraví a výkonnosti systémů zdravotní 
péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k vytvoření Evropské 
zdravotní unie, vyzývá členské státy, aby 
zajistily přístup k vysoce kvalitní zdravotní 
péči, která je dostupná pro všechny;

24. vyzývá k vytvoření Evropské 
zdravotní unie, vyzývá členské státy, aby 
zajistily vysoce kvalitní a přístupnou 
zdravotní péči zaměřenou na lidi, včetně 
účinných a dobře financovaných 
preventivních přístupů a přístupů na 
podporu zdraví, které jsou přístupné a 
cenově dostupné pro všechny; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zintenzívnila své 
kroky v boji proti nerovnostem v oblasti 
zdraví mezi členskými státy EU i v jejich 
rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k vytvoření Evropské 
zdravotní unie, vyzývá členské státy, aby 
zajistily přístup k vysoce kvalitní zdravotní 
péči, která je dostupná pro všechny;

24. vyzývá k vytvoření Evropské 
zdravotní unie založené na zásadách 
solidarity, strategické autonomie a 
spolupráce, která bude hlediska veřejného 
zdraví představovat jako jádro definice a 
provádění všech politik a činností Unie, 
jak jsou zakotveny ve Smlouvě, se 
systematickým hodnocením dopadů všech 
příslušných politik na zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Helmut Geuking

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k vytvoření Evropské 
zdravotní unie, vyzývá členské státy, aby 
zajistily přístup k vysoce kvalitní zdravotní 
péči, která je dostupná pro všechny;

24. vyzývá k vytvoření Evropské 
zdravotní unie, vyzývá členské státy, aby 
zajistily přístup k vysoce kvalitní zdravotní 
péči, která je dostupná pro všechny; vyzývá 
k vytvoření jednotných rámcových 
podmínek tak, aby členské státy v souladu 
se zásadou subsidiarity vytvořily stejné 
normy kvality a zajistily volný přístup pro 
všechny občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k vytvoření Evropské 
zdravotní unie, vyzývá členské státy, aby 
zajistily přístup k vysoce kvalitní zdravotní 
péči, která je dostupná pro všechny;

24. vyzývá k tomu, aby zdraví hrálo 
větší roli v rámci politik EU, přičemž by se 
podpořila interakce a výměna správné 
praxe mezi členskými státy a zajistil se 
přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči, 
která je dostupná pro všechny;

Or. es

Pozměňovací návrh 397
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k vytvoření Evropské 
zdravotní unie, vyzývá členské státy, aby 
zajistily přístup k vysoce kvalitní zdravotní 
péči, která je dostupná pro všechny;

24. připomíná význam zásady 
subsidiarity v politice zdravotní péče a 
skutečnost, že zdravotní péče spadá do 
pravomoci členských států; zdůrazňuje, že 
je třeba pokročit ve směrnici o právech 
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pacientů v přeshraniční zdravotní péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k vytvoření Evropské 
zdravotní unie, vyzývá členské státy, aby 
zajistily přístup k vysoce kvalitní zdravotní 
péči, která je dostupná pro všechny;

24. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči, 
která je dostupná pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k vytvoření Evropské 
zdravotní unie, vyzývá členské státy, aby 
zajistily přístup k vysoce kvalitní zdravotní 
péči, která je dostupná pro všechny;

24. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči, 
která je dostupná pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. znovu poukazuje na význam 
právního státu, včetně nezávislého a 
účinného justičního systému, kvalitní 
veřejné správy a zadávání veřejných 
zakázek a spolehlivých protikorupčních 
rámců jako základu zdravého 
podnikatelského prostředí, fungujících 
trhů práce a řádného využívání 
finančních prostředků EU; zdůrazňuje, že 
posuzování právního státu a účinnosti 
justičního systému by proto mělo být i 
nadále součástí evropského semestru; 
vyzývá členské státy k ratifikaci 
revidované Evropské sociální charty;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi, aby předložila 
sdělení o pokynech a standardech pro 
náborové politiky bez diskriminace, které 
budou určeny členským státům a 
zaměstnavatelům, včetně doporučení 
ohledně přijímání plánů rovnosti na 
úrovni podniků a odvětvových 
kolektivních smluv a ohledně provádění 
úkolů v oblasti rozmanitosti na pracovišti, 
včetně boje proti stereotypům, 
předsudkům a negativním postojům, 
předcházení diskriminaci při náboru, 
kariérním postupu, odměňování a 
přístupu k odborné přípravě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 402
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že je třeba řešit 
sociální, ekonomické a environmentální 
faktory zdraví; v této souvislosti se 
domnívá, že Zelená dohoda pro Evropu 
přináší příležitosti pro prevenci nemocí v 
souladu s přístupem „jedno zdraví“ 
uznávajícím propojení mezi lidským 
zdravím, zdravím zvířat a životním 
prostředím a že provádění evropského 
pilíře sociálních práv by přispělo k řešení 
sociálního gradientu ve zdraví a ke 
snížení nerovnosti v oblasti zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Stelios Kympouropoulos, Loucas 
Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, 
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá členské státy, aby aktivně 
podporovaly rozvoj oběhového a 
sociálního hospodářství, podporovaly 
sociální inovace, sociální podniky a 
posilovaly jejich udržitelnost a 
podporovaly ty formy práce, které 
vytvářejí kvalitní pracovní příležitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 404
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. žádá členské státy, aby chránily 
zdraví starších osob a zaručily jim 
lůžkovou péči a zdravotní péči, přičemž by 
zabránily jakékoli diskriminaci na základě 
věku;

Or. es

Pozměňovací návrh 405
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vyzývá Komisi, aby přijala 
společný soubor faktorů ovlivňujících 
zdraví pro sledování nerovností v oblasti 
zdraví podle věku, pohlaví, společensko-
ekonomického postavení a lokality a aby 
stanovila metodiku pro kontrolu zdravotní 
situace v členských státech s cílem 
identifikovat a upřednostňovat oblasti, 
které vyžadují zlepšení a zvýšení 
financování; domnívá se, že Komise by 
měla hodnotit účinnost opatření, aby se 
zmírnily nerovnosti v oblasti zdraví, které 
vyplývají z politik zahrnujících sociální, 
hospodářské a environmentální rizikové 
faktory;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 



AM\1209664CS.docx 203/203 PE654.111v01-00

CS

Cicurel, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči, 
která je dostupná pro všechny;

Or. en


