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Pozměňovací návrh 1
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
(UN CRPD) a její vstup v platnost v 
Evropské unii dne 21. ledna 2011 
v souladu s rozhodnutím Rady 
2010/48/ES ze dne 26. listopadu 2010 
o uzavření úmluvy UN CRPD Evropským 
společenstvím1a,
__________________
1a Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 35.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 3 SEU, – s ohledem na články 2 a 3 SEU,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Právní východisko 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— – s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv,

— s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv, zejména jeho zásady 5 a 6,

Or. ro

Pozměňovací návrh 4
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 
2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, 
kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání2a, 
__________________
2a Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 9 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 
2000/43/ES ze dne 29. června 2000, 
kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na jejich 
rasu nebo etnický původ,

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na politické pokyny 
Ursuly von der Leyenové,

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Právní východisko 10 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na upravený pracovní 
program Komise na rok 2020,

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rámec EU pro 
vnitrostátní strategie integrace Romů;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Eugen Tomac
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Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. června 2020 o evropské ochraně 
přeshraničních a sezónních pracovníků v 
souvislosti s krizí způsobenou 
onemocněním COVID-194a ,
__________________
4a  Přijaté texty, P9_TA(2020)0176. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 10
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14. ledna 2014 o účinných inspekcích 
práce jako strategii na zlepšení 
pracovních podmínek v Evropě1a,
__________________
1a Přijaté texty, P7_TA(2014)0012.

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
26. května 2016 o chudobě: z hlediska 
rovnosti žen a mužů3a,
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3a Přijaté texty, P8_TA(2016)0235.

Or. ro

Pozměňovací návrh 12
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 14 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
11. listopadu 2018 o situaci zdravotně 
postižených žen3a, 
__________________
3a Přijaté texty, P8_TA(2018)0484.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 14 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na ukazatele rovnosti 
žen a mužů Evropského institutu pro 
rovnost žen a mužů,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli
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Návrh usnesení
Právní východisko 14 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 5. března 2020 nazvané „Unie 
rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů 
2020–2025“ (COM(2020)0152),

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Právní východisko 14 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
24. října 2017 o politikách zaměřených na 
zaručení minimálního příjmu jako 
nástroji boje proti chudobě 1a,
__________________
1a Přijaté texty, P8_TA(2017)0403.

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 14 f (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
17. dubna 2020 o koordinovaných 
opatřeních EU v boji proti pandemii 
COVID-19 a jejím následkům4a,
__________________
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4a Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávy Evropské sítě 
proti chudobě a příslušné zprávy 
Evropského fóra zdravotně postižených a 
Evropské sítě romských místních 
organizací (ERGO),

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Radan Kanev

Návrh usnesení
Právní východisko 18 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na cíle stanovené 
Zelenou dohodou pro Evropu, pokud jde o 
řádnou a spravedlivou transformaci 
prostřednictvím poskytnutí přístupu k 
programům rekvalifikace a pracovním 
příležitostem v hospodářských odvětvích,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli
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Návrh usnesení
Právní východisko 18 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 14. ledna 2020 nazvané Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci 
(COM(2020) 14),

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-Aa. vzhledem k tomu, že jednou ze 
silných stránek EU je její sociální model; 
vzhledem k tomu, že technologické změny 
a celosvětový trend rostoucích nerovností 
vyžadují, aby byl sociální model 
přehodnocen a přizpůsoben modernímu, 
rychlému, složitému a nepředvídatelnému 
globálnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že podle definice 
Eurostatu jsou jednotlivci vystaveni riziku 
chudoby pracujících, když pracují více než 
polovinu roku a ekvivalent jejich ročního 
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disponibilního příjmu je nižší než 60 % 
mediánu příjmu domácností v národním 
hospodářství (po odečtení sociálních 
transferů); vzhledem k tomu, že z 
nejnovějších údajů Eurostatu vyplývá, že 
v roce 2018 bylo 9,4 % evropských 
pracovníků ohroženo chudobou1a;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/sdg_01_41/default/table?lang=en

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v členských 
státech a mezi nimi existují velké 
nerovnosti a že se stále více rozevírají 
nůžky mezi chudými a bohatými; 
vzhledem k tomu, že zatímco se čistý 
majetek na jednu domácnost v zemích 
euroskupiny u dolních 20 % snížil, u 
horních 20 % relativně výrazně vzrostl6, a 
dolních 20 % domácností mělo čistý dluh 
v průměrné výši 4500 EUR, zatímco 
nejbohatší domácnosti měly čistý majetek 
v průměrné výši 1 189 700 EUR7;

A. vzhledem k tomu, že Evropská 
unie musí zaručit solidaritu mezi svými 
státy, aniž by byly dotčeny příjmové 
nerovnosti, a to před jejich přijetím mezi 
plnoprávné členské státy; opatření ke 
snížení nerovnosti budou podporována 
prostřednictvím politik ve prospěch rodiny 
jakožto základní instituce zajišťující 
blahobyt a bohatství společnosti;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey (Průzkum o financích a spotřebě 
domácností): Results from the 2017 wave 
(výsledky z druhé vlny v roce 2017), ECB 
Statistics Paper Series (dokument ECB z 
řady Statistika) č. 36, březen 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872.

6 The Household Finance and Consumption 
Survey (Průzkum o financích a spotřebě 
domácností): Results from the 2017 wave 
(výsledky z druhé vlny v roce 2017), ECB 
Statistics Paper Series (dokument ECB z 
řady Statistika) č. 36, březen 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872.

7 The Household Finance and Consumption 7 The Household Finance and Consumption 
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Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Statistické tabulky z vlny zjišťování 
financí a spotřeby domácností v roce 
2017), březen 2020, s. 5.

Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Statistické tabulky z vlny zjišťování 
financí a spotřeby domácností v roce 
2017), březen 2020, s. 5.

Or. xm

Pozměňovací návrh 23
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v členských 
státech a mezi nimi existují velké 
nerovnosti a že se stále více rozevírají 
nůžky mezi chudými a bohatými; 
vzhledem k tomu, že zatímco se čistý 
majetek na jednu domácnost v zemích 
euroskupiny u dolních 20 % snížil, u 
horních 20 % relativně výrazně vzrostl6, a 
dolních 20 % domácností mělo čistý dluh v 
průměrné výši 4500 EUR, zatímco 
nejbohatší domácnosti měly čistý majetek 
v průměrné výši 1 189 700 EUR7;

A. vzhledem k tomu, že v členských 
státech a mezi nimi existují nerovnosti a že 
se stále více rozevírají nůžky mezi 
procentem nejbohatších a zbytkem; 
vzhledem k tomu, že zatímco se čistý 
majetek na jednu domácnost v zemích 
euroskupiny u dolních 20 % snížil, u 
horních 20 % relativně výrazně vzrostl6, a 
dolních 20 % domácností mělo čistý dluh v 
průměrné výši 4500 EUR, zatímco 
nejbohatší domácnosti měly čistý majetek 
v průměrné výši 1 189 700 EUR7; 
vzhledem k tomu, že hlavního přispěvatele 
k rozšiřování čistého bohatství lze nalézt 
ve změnách cen domů a bytů; vzhledem k 
tomu, že poměr mezi mediánem čistého 
bohatství domácností v horní pětině (80–
100 %) a dolní pětině (0–20 %) rozdělení 
čistého bohatství byl v roce 2017 nižší než 
v roce 2014; vzhledem k tomu, že 20 % 
domácností s nejnižším příjmem 
zaznamenalo výraznější nárůst svých 
příjmů než domácnosti ve třech středních 
pětinách (20–80 %); vzhledem k tomu, že 
po sociálních transferech jsou nerovnosti 
v rámci EU mnohem nižší8a;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey (Průzkum o financích a spotřebě 
domácností): Results from the 2017 wave 
(výsledky z druhé vlny v roce 2017), ECB 

6 průzkum financí a spotřeby domácností: 
Results from the 2017 wave (výsledky z 
druhé vlny v roce 2017), ECB Statistics 
Paper Series (dokument ECB z řady 
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Statistics Paper Series (dokument ECB z 
řady Statistika) č. 36, březen 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

Statistika) č. 36, březen 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Statistické tabulky z vlny zjišťování 
financí a spotřeby domácností v roce 
2017), březen 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Statistické tabulky z vlny zjišťování 
financí a spotřeby domácností v roce 
2017), březen 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac
8a The Household Finance and 
Consumption Survey (Zjišťování financí 
a spotřeby domácností: Results from the 
2017 wave (výsledky z druhé vlny v roce 
2017), ECB Statistics Paper Series 
(dokument ECB z řady Statistika) č. 36, 
březen 2020, s. 30. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps
/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fb
eb0a33928ce4c5ef2c5e872

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v členských 
státech a mezi nimi existují velké 
nerovnosti a že se stále více rozevírají 
nůžky mezi chudými a bohatými; 
vzhledem k tomu, že zatímco se čistý 
majetek na jednu domácnost v zemích 
euroskupiny u dolních 20 % snížil, u 
horních 20 % relativně výrazně vzrostl6, a 
dolních 20 % domácností mělo čistý dluh v 
průměrné výši 4500 EUR, zatímco 

A. vzhledem k tomu, že v členských 
státech a mezi nimi existují nerovnosti a že 
tyto nerovnosti se značně liší; vzhledem k 
tomu, že se stále více rozevírají nůžky 
mezi chudými a bohatými; vzhledem k 
tomu, že zatímco se čistý majetek na jednu 
domácnost v zemích euroskupiny u dolních 
20 % snížil, u horních 20 % relativně 
výrazně vzrostl6, a dolních 20 % 
domácností mělo čistý dluh v průměrné 



PE655.978v01-00 14/101 AM\1212039CS.docx

CS

nejbohatší domácnosti měly čistý majetek 
v průměrné výši 1 189 700 EUR7;

výši 4500 EUR, zatímco nejbohatší 
domácnosti měly čistý majetek v průměrné 
výši 1 189 700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey (Průzkum o financích a spotřebě 
domácností): Results from the 2017 wave 
(výsledky z druhé vlny v roce 2017), ECB 
Statistics Paper Series (dokument ECB z 
řady Statistika) č. 36, březen 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey (Průzkum o financích a spotřebě 
domácností): Results from the 2017 wave 
(výsledky z druhé vlny v roce 2017), ECB 
Statistics Paper Series (dokument ECB z 
řady Statistika) č. 36, březen 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Statistické tabulky z vlny zjišťování 
financí a spotřeby domácností v roce 
2017), březen 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Statistické tabulky z vlny zjišťování 
financí a spotřeby domácností v roce 
2017), březen 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v členských 
státech a mezi nimi existují velké 
nerovnosti a že se stále více rozevírají 
nůžky mezi chudými a bohatými; 
vzhledem k tomu, že zatímco se čistý 
majetek na jednu domácnost v zemích 
euroskupiny u dolních 20 % snížil, u 
horních 20 % relativně výrazně vzrostl6, a 
dolních 20 % domácností mělo čistý dluh v 
průměrné výši 4500 EUR, zatímco 
nejbohatší domácnosti měly čistý majetek 
v průměrné výši 1 189 700 EUR7;

A. vzhledem k tomu, že v členských 
státech a mezi nimi existují velké 
nerovnosti a že chudoba, sociální 
vyloučení a nerovnosti se prohlubují také 
kvůli několika faktorům, včetně pandemie 
koronaviru; vzhledem k tomu, že zatímco 
se čistý majetek na jednu domácnost v 
zemích euroskupiny u dolních 20 % snížil, 
u horních 20 % relativně výrazně vzrostl6, 
a dolních 20 % domácností mělo čistý dluh 
v průměrné výši 4500 EUR, zatímco 
nejbohatší domácnosti měly čistý majetek 



AM\1212039CS.docx 15/101 PE655.978v01-00

CS

v průměrné výši 1 189 700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey (Průzkum o financích a spotřebě 
domácností): Results from the 2017 wave 
(výsledky z druhé vlny v roce 2017), ECB 
Statistics Paper Series (dokument ECB z 
řady Statistika) č. 36, březen 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey (Průzkum o financích a spotřebě 
domácností): Results from the 2017 wave 
(výsledky z druhé vlny v roce 2017), ECB 
Statistics Paper Series (dokument ECB z 
řady Statistika) č. 36, březen 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Statistické tabulky z vlny zjišťování 
financí a spotřeby domácností v roce 
2017), březen 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Statistické tabulky z vlny zjišťování 
financí a spotřeby domácností v roce 
2017), březen 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v členských 
státech a mezi nimi existují velké 
nerovnosti a že se stále více rozevírají 
nůžky mezi chudými a bohatými; 
vzhledem k tomu, že zatímco se čistý 
majetek na jednu domácnost v zemích 
euroskupiny u dolních 20 % snížil, u 
horních 20 % relativně výrazně vzrostl6, a 
dolních 20 % domácností mělo čistý dluh v 
průměrné výši 4 500 EUR, zatímco 
nejbohatší domácnosti měly čistý majetek 
v průměrné výši 1 189 700 EUR7;

A. vzhledem k tomu, že v členských 
státech a mezi nimi existují velké 
nerovnosti, že nerovnováha je stále 
výraznější a v oblastech, které 
hospodářsky dezertifikují, aniž by 
konvergenční politiky dokázaly tuto 
dramatickou situaci napravit, a že se stále 
více rozevírají nůžky mezi chudými a 
bohatými; vzhledem k tomu, že zatímco se 
čistý majetek na jednu domácnost v zemích 
euroskupiny u dolních 20 % snížil, u 
horních 20 % relativně výrazně vzrostl6, a 
dolních 20 % domácností mělo čistý dluh v 
průměrné výši 4 500 EUR, zatímco 
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nejbohatší domácnosti měly čistý majetek 
v průměrné výši 1 189 700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey (Průzkum o financích a spotřebě 
domácností): Results from the 2017 wave 
(výsledky z druhé vlny v roce 2017), ECB 
Statistics Paper Series (dokument ECB z 
řady Statistika) č. 36, březen 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872.

6 The Household Finance and Consumption 
Survey (Průzkum o financích a spotřebě 
domácností): Results from the 2017 wave 
(výsledky z druhé vlny v roce 2017), ECB 
Statistics Paper Series (dokument ECB z 
řady Statistika) č. 36, březen 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872.

The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Statistické tabulky z vlny zjišťování 
financí a spotřeby domácností v roce 
2017), březen 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Statistické tabulky z vlny zjišťování 
financí a spotřeby domácností v roce 
2017), březen 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. xm

Pozměňovací návrh 27
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v členských 
státech a mezi nimi existují velké 
nerovnosti a že se stále více rozevírají 
nůžky mezi chudými a bohatými; 
vzhledem k tomu, že zatímco se čistý 
majetek na jednu domácnost v zemích 
euroskupiny u dolních 20 % snížil, u 
horních 20 % relativně výrazně vzrostl6, a 
dolních 20 % domácností mělo čistý dluh v 
průměrné výši 4500 EUR, zatímco 
nejbohatší domácnosti měly čistý majetek 
v průměrné výši 1 189 700 EUR7;

A. vzhledem k tomu, že v členských 
státech a mezi nimi existují velké 
nerovnosti a že se stále více rozevírají 
nůžky mezi chudými a bohatými, pokud 
jde o čistý majetek; vzhledem k tomu, že 
zatímco se čistý majetek na jednu 
domácnost v zemích euroskupiny u dolních 
20 % v roce 2017 snížil, u horních 20 % 
relativně výrazně vzrostl6, a dolních 20 % 
domácností mělo čistý dluh v průměrné 
výši 4500 EUR, zatímco nejbohatší 
domácnosti měly čistý majetek v průměrné 
výši 1 189 700 EUR7;
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__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey (Průzkum o financích a spotřebě 
domácností): Results from the 2017 wave 
(výsledky z druhé vlny v roce 2017), ECB 
Statistics Paper Series (dokument ECB z 
řady Statistika) č. 36, březen 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey (Průzkum o financích a spotřebě 
domácností): Results from the 2017 wave 
(výsledky z druhé vlny v roce 2017), ECB 
Statistics Paper Series (dokument ECB z 
řady Statistika) č. 36, březen 2020, s. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Statistické tabulky z vlny zjišťování 
financí a spotřeby domácností v roce 
2017), březen 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Statistické tabulky z vlny zjišťování 
financí a spotřeby domácností v roce 
2017), březen 2020, s. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v letech 2008 
až 2018 klesl počet osob ohrožených 
chudobou ve 27 členských státech EU o 
8,575 milionu lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Sara Skyttedal

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

Ab. vzhledem k tomu, že na chudobu je 
třeba pohlížet spíše v absolutních než 
relativních číslech;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nízké mzdy a 
stále více i rozdíly v odměňování 
prohlubují nerovnosti; vzhledem k tomu, 
že na základě zvýšení produktivity bez 
odpovídajícího zvýšení mezd roste také 
ekonomická nerovnováha v členských 
státech i mezi nimi;

B. vzhledem k tomu, že pokud existují 
rozdíly v odměňování, měla by se 
pozornost zaměřit na vyrovnání výše mezd 
za účelem produktivity ve vztahu k boji 
proti sociálnímu vyloučení a podporovat 
vysoká úroveň vzdělání, odborné přípravy 
a ochrany zdraví jakožto faktorů, a to 
ještě před hledáním ekonomicky nezbytné 
rovnováhy mezi členskými státy;

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nízké mzdy a 
stále více i rozdíly v odměňování 
prohlubují nerovnosti; vzhledem k tomu, 
že na základě zvýšení produktivity bez 
odpovídajícího zvýšení mezd roste také 
ekonomická nerovnováha v členských 
státech i mezi nimi;

B. vzhledem k tomu, že rozdíly mezi 
osobami s nejvyššími mzdami a zbytkem 
populace se prohlubují; vzhledem k tomu, 
že rozdíly v odměňování jsou důležitou 
pobídkou pro osobní ekonomiku i pro 
hospodářství jako celek; vzhledem k tomu, 
že na základě zvýšení produktivity bez 
odpovídajícího zvýšení mezd v některých 
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členských státech roste  také ekonomická 
nerovnováha v členských státech i mezi 
nimi; vzhledem k tomu, že snižování 
produktivity v EU je skutečným 
problémem, zejména pokud jde o 
nezaměstnané;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nízké mzdy a 
stále více i rozdíly v odměňování 
prohlubují nerovnosti; vzhledem k tomu, 
že na základě zvýšení produktivity bez 
odpovídajícího zvýšení mezd roste také 
ekonomická nerovnováha v členských 
státech i mezi nimi;

B. vzhledem k tomu, že faktory, které 
přispívají ke zvýšení nerovnosti, jsou 
velmi složité a vzájemně propojené, 
přičemž mezi ně patří nerovnost ve 
mzdách, technologických změnách a 
politických a regulačních reformách; 
vzhledem k tomu, že na základě zvýšení 
produktivity bez odpovídajícího zvýšení 
mezd může vznikat také ekonomická 
nerovnováha v členských státech i mezi 
nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že nízké mzdy a 
stále více i rozdíly v odměňování 
prohlubují nerovnosti; vzhledem k tomu, 
že na základě zvýšení produktivity bez 
odpovídajícího zvýšení mezd roste také 

B. vzhledem k tomu, že nízké mzdy a 
stále více i rozdíly v odměňování 
prohlubují nerovnosti v čistém majetku; 
vzhledem k tomu, že na základě zvýšení 
produktivity bez odpovídajícího zvýšení 
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ekonomická nerovnováha v členských 
státech i mezi nimi;

mezd roste také ekonomická nerovnováha 
v členských státech i mezi nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že v celé EU 
existují obrovské rozdíly v postupech 
týkajících se minimální mzdy a značné 
rozdíly, pokud jde o pokrytí a přiměřenost 
pro zajištění důstojného života;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že riziko jevu 
zrychlujícího se příjmového vyloučení u 
pracovníků se týká nejen osob s nízkou 
kvalifikací, ale také absolventů (včetně 
vysokých škol), kteří vstupují na trh 
práce; vzhledem k tomu, že rozdíl v 
příjmech mezi osobami s nejvyššími a 
nejnižšími příjmy se zvětší;

Or. pl

Pozměňovací návrh 36
Özlem Demirel
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že rozdělení 
příjmů měřené podle kupní síly (pps-
purchasing power standard) vykazuje v 
rámci členských států a mezi nimi široké 
rozpětí; zatímco medián ekvivalizovaného 
disponibilního příjmu v EU-27 v roce 
2018 činil 16 938 PPS, pohyboval se od 
méně než poloviny hodnoty EU-27 v 
Rumunsku (6 241 PPS) až po téměř 
dvojnásobek tohoto průměru v 
Lucembursku (31 995 PPS); existuje 
přitom jasné zeměpisné rozdělení: ve 
skandinávských a západních členských 
státech, stejně jako v Rakousku a Itálii 
byla úroveň nad mediánem 
ekvivalizovaného příjmu EU-27, zatímco 
ve všech členských státech, které 
přistoupily k EU po roce 2004 (kromě 
Kypru a Malty), a také ve 3 jižních státech 
– Řecku, Španělsku a Portugalsku – byla 
tato hodnota nižší1a;
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Quality_of_life
_indicators_-
_material_living_conditions&oldid=48267
3#Income.

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že úroveň 
minimální mzdy se v členských státech 
značně liší a pohybuje se v rozmezí od 
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312 EUR do 2 142 EUR6a; vzhledem k 
tomu, že podíl osob pobírajících 
minimální mzdu se v jednotlivých 
členských státech značně liší; vzhledem k 
tomu, že i když se rozdíly v minimální 
mzdě mezi jednotlivými zeměmi zmenší po 
zohlednění cenových rozdílů, rozdíly v 
kupní síle zůstávají značné6b;
__________________
6a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Minimum_wage_stat
istics
6b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Minimum_wage_stat
istics#Minimum_wages_expressed_in_pur
chasing_power_standards

Or. ro

Pozměňovací návrh 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že každý šestý 
pracovník v EU pobírá nízkou mzdu, která 
spočívá ve mzdě nižší než dvě třetiny 
vnitrostátní mediánové mzdy, a tento podíl 
neustále roste; vzhledem k tomu, že nízké 
mzdy v mnoha členských státech nedržely 
tempo růstu s ostatními mzdami, čímž se 
zhoršují příjmové nerovnosti a chudoba 
pracujících a také schopnost osob s 
nízkými mzdami čelit hospodářským 
problémům;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
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Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že pracovníci, 
kteří jsou postiženi chudobou pracujících, 
často pracují na pracovních místech s 
vysokým rizikem, nepřijatelnými 
pracovními podmínkami a riziky v oblasti 
zdraví a bezpečnosti při práci; vzhledem k 
tomu, že špatné pracovní podmínky 
mohou způsobit trvalé zranění a nemoci, 
které ovlivňují budoucí schopnost 
pracovat a získat příjem1a;
__________________
1a Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe (Chudoba pracujících v Evropě), 
Úřad pro publikace Evropské unie, 
Lucemburk.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že pokles na trhu 
práce během předchozí krize vedl k 
dramatickému nárůstu počtu 
nedobrovolných pracovníků na částečný 
úvazek, kteří budou s největší 
pravděpodobností pracovat v základních 
nebo nižších profesích a odvětvích služeb 
s velmi vysokým rizikem chudoby 
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pracujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v 
průměru o 15 % méně než muži8;

C. vzhledem k tomu, že ve 27 
členských státech EU musí jakékoli 
srovnání platu žen a mužů splňovat 
kritéria rovnosti založená na objektivních 
zásluhách ve vztahu k sociální realitě a 
odvětvím hospodářství každého státu;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/h
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
adlines/society/20200227STO73519/rozdil
y-v-odmenovani-zen-a-muzu-fakta-a-cisla-
infografika

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/h
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
adlines/society/20200227STO73519/rozdil
y-v-odmenovani-zen-a-muzu-fakta-a-cisla-
infografika

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8;

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8, přičemž po 
zohlednění různých důvodů činí tento 
rozdíl 9,38 %8; vzhledem k tomu, že 
rozdíly v odměňování žen a mužů jsou pro 
nové účastníky na trhu práce obecně 
mnohem nižší;
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__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic
9a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ai
d_development_cooperation_fundamental
_rights/report-gender-pay-gap-eu-
countries_october2018_en_0.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8;

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8; vzhledem k tomu, 
že z rozdílů v odměňování žen a mužů 
vyplývá také 37% rozdíl mezi výšemi jejich 
důchodů, přičemž tento stav bude 
přetrvávat po řadu následujících desetiletí, 
i rozdílná úroveň hospodářské nezávislosti 
žen a mužů;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Loucas 
Fourlas, Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8;

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8;  vzhledem k tomu, 
že průměrný rozdíl v zaměstnanosti žen a 
mužů činí 11,5 %, přičemž ženy jsou více 
dotčeny flexibilními formami práce a 
atypickými a flexibilními smlouvami 
(pracovní poměr na částečný úvazek, 
dočasná práce);

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8;

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8; vzhledem k tomu, 
že v roce 2017 činilo riziko chudoby a 
sociálního vyloučení u žen 23,3 %, což je 
více než u mužů, u nichž toto riziko činilo 
21,6 %8a;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
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adlines/society/20200227STO73519/rozdil
y-v-odmenovani-zen-a-muzu-fakta-a-cisla-
infografika

adlines/society/20200227STO73519/rozdil
y-v-odmenovani-zen-a-muzu-fakta-a-cisla-
infografika
8a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20181017-
1?inheritRedirect=true

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8;

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8; vzhledem k tomu, 
že chudoba žen je mnohovrstevným 
problémem, který je přímo ovlivněn 
nedostatečně spravedlivým oceněním 
práce, kterou obvykle vykonávají ženy, 
dopadem přerušení kariéry na povýšení a 
posun v důchodových nárocích a 
nerovným rozdělením neplacených 
pečovatelských povinností a domácí 
práce;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
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Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8;

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8; vzhledem k tomu, 
že svobodné ženy se obvykle potýkají s 
vyšším rizikem chudoby v zaměstnání ve 
srovnání se svobodnými muži1b;

__________________ __________________
1b Pena-Casas, R. a Ghailani, D. (2011), 
„Towards individualizing gender in-work 
poverty risks“ (Na cestě k genderovým 
rizikům chudoby pracujících), v publikaci 
N. Fraser, R. Gutierrez a R. Pena-Casas, 
(eds.), Working poverty in Europe 
(Chudoba pracujících v Evropě): 
Srovnávací přístup, Palgrave Macmillan, 
Londýn, s. 202-231

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8;

C. vzhledem k tomu, že ženy ve 27 
členských státech EU vydělávají v průměru 
o 15 % méně než muži8 a že jsou nejvíce 
ohroženy profesní nejistotou;

__________________ __________________
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8 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
adlines/society/20200227STO73519/rozdil
y-v-odmenovani-zen-a-muzu-fakta-a-cisla-
infografika

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/he
adlines/society/20200227STO73519/rozdil
y-v-odmenovani-zen-a-muzu-fakta-a-cisla-
infografika

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že zásada 6 
Evropského pilíře sociálních práv (EPSR) 
stanoví, že je třeba předcházet chudobě 
pracujících a zajistit přiměřené minimální 
mzdy tak, aby byly uspokojeny potřeby 
pracovníků a jejich rodin s ohledem na 
vnitrostátní hospodářské a sociální 
podmínky a zároveň byl zajištěn přístup k 
zaměstnání a pobídky k hledání práce; 
vzhledem k tomu, že podle EPSR platí, že 
odkazuje-li zásada na pracovníky, týká se 
všech osob v zaměstnání bez ohledu na 
jejich zaměstnanecký status a typ a délku 
trvání pracovního poměru;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že počet osob 
ohrožených chudobou nebo sociálním 
vyloučením nadále neustále klesá pod 
úroveň před krizí, a to zejména díky 
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zlepšení podmínek na trhu práce a snížení 
vážné materiální deprivace a podílu osob 
žijících v domácnostech s velmi nízkou 
intenzitou práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že existence 
nejistých pracovních podmínek má řadu 
hospodářských a sociálních důsledků, 
jako je pokles plodnosti, emigrace, šíření 
ekonomicky diktovaného modelu, kdy 
mladí lidé žijí se svými rodiči, nebo stres v 
důsledku nejisté existence, v jehož 
důsledku se výrazně zvyšuje riziko mnoha 
onemocnění, trestné činnosti a sociálních 
problémů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 52
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že je mnohem 
více žen zaměstnáno ve službách než v 
průmyslu, neboť ženy většinou pracují ve 
zdravotnictví, sociální oblasti, 
maloobchodu, ve zpracovatelských 
odvětvích, vzdělávání a v oblastech, v 
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nichž se soustřeďuje stále více žen 
pracujících na částečný pracovní úvazek a 
v příležitostných zaměstnáních;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že v době 
hospodářské recese mají lidé žijící v 
chudobě nebo v ohrožení chudobou slabší 
postavení na trhu práce;

Or. ro

Pozměňovací návrh 54
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že nedostatek 
cenově dostupného bydlení se v mnoha 
členských státech stává největší hnací 
silou nerovností;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

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

Cb. vzhledem k tomu, že rozšíření 
nejistých pracovních podmínek může být 
spojeno s poklesem efektivity práce v 
důsledku krátkodobých vyhlídek zapojení 
jednotlivce a nižší míry loajality vůči 
zaměstnavateli, jakož i nízkých mezd, a 
může vést ke zvýšení rozpočtového 
schodku v důsledku poklesu příjmů z 
důchodového systému a veřejné zdravotní 
péče, jakož i k současnému zvýšení výdajů 
souvisejících s prováděním sociální 
politiky;

Or. pl

Pozměňovací návrh 56
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že pečovatelské 
povinnosti jsou v EU stále nerovnoměrně 
rozděleny a že ženy jsou v rodinách s 
převahou primárními pečovateli; 
vzhledem k tomu, že omezený přístup k 
zařízením péče o děti a starší osoby vede k 
tomu, že ženy nejsou zapojeny na trhu 
práce, což vede k nižším mzdám a 
rozdílům v důchodech; vzhledem k tomu, 
že pouze 4 z 10 dětí se nachází ve 
formálních typech zařízení denní péče1c;
__________________
1c 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2
995521/8681785/3-20022018-AP-
EN.pdf/59fcfaa7-0c72-48a6-8603-
899b5b730773
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Or. en

Pozměňovací návrh 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že úsporná 
opatření vedla ke zvýšení chudoby 
pracujících, nárůstu nejisté formy práce, 
podkopání plného požívání pracovních 
práv a zavedení škrtů ve financování 
sociálních systémů a systémů zdravotní 
péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že mladí lidé 
mají problém s nalezením kvalitních a 
stabilních pracovních míst se smlouvami 
na dobu neurčitou a často se potýkají s 
dlouhodobou nezaměstnaností; vzhledem 
k tomu, že mnoho členských států 
umožňuje zaměstnavatelům platit nižší 
mzdu, která zaměstnance diskriminuje na 
základě nižšího věku; vzhledem k tomu, že 
mladí lidé často pracují na neplacených 
stážích bez pracovních vyhlídek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že systémy 
sociální ochrany jsou v mnoha členských 
státech EU nedostatečně financovány a 
jsou zasaženy závažnými problémy s 
krytím, jakož i nedostatečnou úrovní 
dávek a příjmových transferů, což má za 
následek velmi malý dopad na snižování 
chudoby a sociálních a hospodářských 
nerovností;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením jsou často 
odrazovány od nástupu do zaměstnání 
kvůli riziku ztráty sociálních dávek po 
určitou dobu; vzhledem k tomu, že osoby 
se zdravotním postižením často potřebují 
flexibilní práci a práci na částečný 
úvazek;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
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Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že míra 
zaměstnanosti zdravotně postižených byla 
v roce 2017 50,6 %, zatímco celková míra 
zaměstnanosti činila 74,8 %1d; vzhledem k 
tomu, že osoby se zdravotním postižením 
vykazují výrazně nižší míru účasti na trhu 
práce, přičemž jsou vystaveny vyššímu 
riziku chudoby pracujících;
__________________
1d 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/h
eadlines/society/20200604STO80506/parli
ament-calls-for-a-new-ambitious-eu-
disability-strategy

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cf. vzhledem k tomu, že výzkum8a 
ukazuje, že částka, kterou domácnost 
obdrží z minimální mzdy, je obvykle 
dostatečná k ochraně jedné dospělé osoby 
před rizikem chudoby, ale často není 
dostatečná pro podporu více než jedné 
osoby;
__________________
8aEurofound (2020), Minimální mzdy v 
roce 2020: každoroční přezkum: 
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https://https://www.eurofound.europa.eu/c
s/publications/report/2020/minimum-
wages-in-2020-annual-review 

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že EU výrazně 
nesplnila svůj cíl snížit do roku 2020 počet 
osob ohrožených chudobou o 20 milionů9;

D. vzhledem k tomu, že statistiky EU 
týkající se chudoby ukazují velké rozdíly 
mezi členskými státy při plnění cíle 
snížení chudoby a sociálního vyloučení do 
roku 2020, přičemž některé země se k 
tomuto cíli přibližují, zatímco jiné země se 
od tohoto cíle vzdalují; vzhledem k tomu, 
že oproti výchozímu scénáři z roku 2008 
pominulo u 8,2 milionu osob riziko 
chudoby nebo sociálního vyloučení, což je 
dobrý pokrok, ale je to stále daleko od cíle 
EU snížit do roku 2020 počet osob 
ohrožených chudobou o 20 milionů9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Podpořit přístup ke službám a 
pomoci lidem vymanit se z chudoby, 
zpráva o chudobě a nerovnostech v 
Evropě), Brusel, listopad 2019, s. 7 a s. 12 
a následující, a COM(2010)2020 v 
konečném znění, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Podpořit přístup ke službám a 
pomoci lidem vymanit se z chudoby, 
zpráva o chudobě a nerovnostech v 
Evropě), Brusel, listopad 2019, s. 7 a s. 12 
a následující, a COM(2010)2020 v 
konečném znění, 3.3.2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že EU výrazně 
nesplnila svůj cíl snížit do roku 2020 počet 
osob ohrožených chudobou o 20 milionů9;

D. vzhledem k tomu, že EU nesplnila 
svůj cíl snížit do roku 2020 počet osob 
ohrožených chudobou o 20 milionů;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Podpořit přístup ke službám a 
pomoci lidem vymanit se z chudoby, 
zpráva o chudobě a nerovnostech v 
Evropě), Brusel, listopad 2019, s. 7 a s. 12 
a následující, a COM(2010)2020 v 
konečném znění, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Podpořit přístup ke službám a 
pomoci lidem vymanit se z chudoby, 
zpráva o chudobě a nerovnostech v 
Evropě), Brusel, listopad 2019, s. 7 a s. 12 
a následující, a COM(2010)2020 v 
konečném znění, 3.3.2010. 

Or. es

Pozměňovací návrh 65
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že EU výrazně 
nesplnila svůj cíl snížit do roku 2020 počet 
osob ohrožených chudobou o 20 milionů9;

D. vzhledem k tomu, že EU nedosáhla 
svého cíle snížit do roku 2020 počet osob 
ohrožených chudobou o 20 milionů9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Podpořit přístup ke službám a 
pomoci lidem vymanit se z chudoby, 
zpráva o chudobě a nerovnostech v 
Evropě), Brusel, listopad 2019, s. 7 a s. 12 
a následující, a COM(2010)2020 v 
konečném znění, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Podpořit přístup ke službám a 
pomoci lidem vymanit se z chudoby, 
zpráva o chudobě a nerovnostech v 
Evropě), Brusel, listopad 2019, s. 7 a s. 12 
a následující, a COM(2010)2020 v 
konečném znění, 3.3.2010.
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Or. en

Pozměňovací návrh 66
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že EU výrazně 
nesplnila svůj cíl snížit do roku 2020 počet 
osob ohrožených chudobou o 20 milionů9;

D. vzhledem k tomu, že EU nesplnila 
svůj cíl snížit do roku 2020 počet osob 
ohrožených chudobou o 20 milionů9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Podpořit přístup ke službám a 
pomoci lidem vymanit se z chudoby, 
zpráva o chudobě a nerovnostech v 
Evropě), Brusel, listopad 2019, s. 7 a s. 12 
a následující, a COM(2010)2020 v 
konečném znění, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Podpořit přístup ke službám a 
pomoci lidem vymanit se z chudoby, 
zpráva o chudobě a nerovnostech v 
Evropě), Brusel, listopad 2019, s. 7 a s. 12 
a následující, a COM(2010)2020 v 
konečném znění, 3.3.2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že EU výrazně 
nesplnila svůj cíl snížit do roku 2020 počet 
osob ohrožených chudobou o 20 milionů9;

D. vzhledem k tomu, že EU výrazně 
nesplnila svůj cíl snížit do roku 2020 
absolutní počet osob ohrožených 
chudobou o 20 milionů ve srovnání s 
rokem 20089;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 

9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
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support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Podpořit přístup ke službám a 
pomoci lidem vymanit se z chudoby, 
zpráva o chudobě a nerovnostech v 
Evropě), Brusel, listopad 2019, s. 7 a s. 12 
a následující, a COM(2010)2020 v 
konečném znění, 3.3.2010.

support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Podpořit přístup ke službám a 
pomoci lidem vymanit se z chudoby, 
zpráva o chudobě a nerovnostech v 
Evropě), Brusel, listopad 2019, s. 7 a s. 12 
a následující, a COM(2010)2020 v 
konečném znění, 3.3.2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že EU výrazně 
nesplnila svůj cíl snížit do roku 2020 počet 
osob ohrožených chudobou o 20 milionů9;

D. vzhledem k tomu, že EU výrazně 
nesplnila svůj cíl stanovený ve strategii 
EU 2020 snížit do roku 2020 počet osob 
ohrožených chudobou o 20 milionů;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Podpořit přístup ke službám a 
pomoci lidem vymanit se z chudoby, 
zpráva o chudobě a nerovnostech v 
Evropě), Brusel, listopad 2019, s. 7 a s. 12 
a následující, a COM(2010)2020 v 
konečném znění, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé a Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe (Podpořit přístup ke službám a 
pomoci lidem vymanit se z chudoby, 
zpráva o chudobě a nerovnostech v 
Evropě), Brusel, listopad 2019, s. 7 a s. 12 
a následující, a COM(2010)2020 v 
konečném znění, 3.3.2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že 95 milionů 
lidí (21,7 %) je postiženo chudobou nebo 
sociálním vyloučením, čímž je v třetím 
nejsilnějším hospodářském prostoru (EU-
27) ohrožena sociální existence každého 
pátého člověka10;

E. vzhledem k tomu, že 95 milionů 
lidí (21,7 %) je postiženo nebo ohroženo 
chudobou nebo sociálním vyloučením, 
čímž je v třetím nejsilnějším hospodářském 
prostoru (EU-27) ohrožena sociální 
existence každého pátého člověka10;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že 95 milionů 
lidí (21,7 %) je postiženo chudobou nebo 
sociálním vyloučením, čímž je v třetím 
nejsilnějším hospodářském prostoru (EU-
27) ohrožena sociální existence každého 
pátého člověka10;

E. vzhledem k tomu, že 95 milionů 
lidí (21,7 %) je postiženo chudobou nebo 
sociálním vyloučením, čímž jsou v třetím 
nejsilnějším hospodářském prostoru (EU-
27) ohroženy sociální existence a dobré 
životní podmínky každého pátého 
člověka10;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že 95 milionů 
lidí (21,7 %) je postiženo chudobou nebo 
sociálním vyloučením, čímž je v třetím 
nejsilnějším hospodářském prostoru (EU-
27) ohrožena sociální existence každého 
pátého člověka10;

E. vzhledem k tomu, že 95 milionů 
lidí (21,7 %) je postiženo chudobou nebo 
sociálním vyloučením, čímž je v třetím 
nejsilnějším hospodářském prostoru (EU-
27) ohrožena důstojná sociální existence 
každého pátého člověka10;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že 95 milionů 
lidí (21,7 %) je postiženo chudobou nebo 
sociálním vyloučením, čímž je v třetím 
nejsilnějším hospodářském prostoru (EU-
27) ohrožena sociální existence každého 
pátého člověka10;

E. vzhledem k tomu, že 95 milionů 
lidí (21,7 %) je postiženo chudobou nebo 
sociálním vyloučením, čímž je v třetím 
nejsilnějším hospodářském prostoru (EU-
27) ohrožena sociální existence každého 
pátého člověka10; vzhledem k tomu, že 
85,3 milionu osob (16,9 %) je po 
sociálních transferech postiženo 
chudobou nebo sociálním vyloučením;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
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9c2e85561795 9c2e85561795

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že v roce 2017 
bylo 36,0 % obyvatel EU ve věku 16 let 
nebo starších, kteří měli závažné pracovní 
omezení, ohroženo chudobou nebo 
sociálním vyloučením, ve srovnání s 26,3 
% obyvatel s určitým pracovním 
omezením a 19,9 % obyvatel bez 
pracovního omezení; vzhledem k tomu, že 
navzdory velkým rozdílům v jednotlivých 
zemích byla míra rizika chudoby a 
sociálního vyloučení u osob s pracovním 
omezením vyšší ve srovnání s celkovým 
počtem obyvatel ve všech členských 
státech; vzhledem k tomu, že začlenění 
osob se zdravotním postižením na trh 
práce se ukázalo být obzvláště obtížné v 
důsledku finanční krize1;
1 Ukazatele strategie Evropa 2020 – 
chudoba a sociální vyloučení, Statistics 
Explained 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexp
lained/), 11.6.2020, s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že pracovníci, 
kteří jsou postiženi chudobou pracujících, 
čelí mnohem více sociálním problémům 
než obyvatelstvo jako celek; vzhledem k 
tomu, že chudoba pracujících je spojena s 
nižší mírou subjektivního a duševního 
blahobytu, s problémy s bydlením, s méně 
kvalitními vztahy s jinými lidmi a s pocity 
sociálního vyloučení1f;
__________________
1f Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe (Chudoba pracujících v Evropě), 
Úřad pro publikace Evropské unie, 
Lucemburk.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že celkově 
přestavují osoby pracující na částečný 
úvazek – zejména nedobrovolně – vyšší 
riziko chudoby, pokud dochází ke 
kombinaci různých rizikových faktorů, 
včetně nízké mzdy, nestabilních 
pracovních míst, samoživitelství a 
existence závislosti ze strany členů 
domácnosti1g;
__________________
1g Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe (Chudoba pracujících v Evropě), 
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Úřad pro publikace Evropské unie, 
Lucemburk.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že 6,1 % 
obyvatelstva EU-28 žilo v roce 2018 v 
extrémní materiální chudobě11;

F. vzhledem k tomu, že 6,1 % 
obyvatelstva EU-28 bylo v roce 2018 
dotčeno extrémní materiální chudobou / 
žilo v extrémní materiální chudobě11;

__________________ __________________
11 Silná materiální deprivace: neschopnost 
dovolit si méně než 4 výdaje z 11: úhrady 
za hypotéku nebo nájemné, účty za služby, 
splácení nákupu zboží na splátky nebo 
jiných půjček, týden dovolené ročně, jídlo 
s obsahem bílkovin z masa/ryb každý 
druhý den, nepředvídané finanční výdaje, 
telefon (včetně mobilního), barevná 
televize, pračka, automobil, topení; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Silná materiální deprivace: neschopnost 
dovolit si méně než 4 výdaje z 11: úhrady 
za hypotéku nebo nájemné, účty za služby, 
splácení nákupu zboží na splátky nebo 
jiných půjček, týden dovolené ročně, jídlo 
s obsahem bílkovin z masa/ryb každý 
druhý den, nepředvídané finanční výdaje, 
telefon (včetně mobilního), barevná 
televize, pračka, automobil, topení; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že 6,1 % F. vzhledem k tomu, že 6,1 % 
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obyvatelstva EU-28 žilo v roce 2018 v 
extrémní materiální chudobě11;

obyvatelstva EU-28 žilo v roce 2018 v 
extrémní materiální chudobě11 a že 
rostoucí přítomnost milionů nelegálních 
přistěhovalců na evropské půdě přispívá k 
prohloubení tohoto problému; vzhledem k 
tomu, že podle nedávné studie Pew 
Research Center žije na evropské půdě 
nelegálně 3,9 až 4,8 milionu cizinců; 

__________________ __________________
11 Silná materiální deprivace: neschopnost 
dovolit si méně než 4 výdaje z 11: úhrady 
za hypotéku nebo nájemné, účty za služby, 
splácení nákupu zboží na splátky nebo 
jiných půjček, týden dovolené ročně, jídlo 
s obsahem bílkovin z masa/ryb každý 
druhý den, nepředvídané finanční výdaje, 
telefon (včetně mobilního), barevná 
televize, pračka, automobil, topení; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Silná materiální deprivace: neschopnost 
dovolit si méně než 4 výdaje z 11: úhrady 
za hypotéku nebo nájemné, účty za služby, 
splácení nákupu zboží na splátky nebo 
jiných půjček, týden dovolené ročně, jídlo 
s obsahem bílkovin z masa/ryb každý 
druhý den, nepředvídané finanční výdaje, 
telefon (včetně mobilního), barevná 
televize, pračka, automobil, topení; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že 6,1 % 
obyvatelstva EU-28 žilo v roce 2018 v 
extrémní materiální chudobě11;

F. vzhledem k tomu, že 6,1 % 
obyvatelstva EU-28 žilo v roce 2018 v 
extrémní materiální chudobě11; vzhledem k 
tomu, že energetická chudoba je v celé 
Evropě rozšířeným problémem, neboť 50 
až 125 milionů lidí si nemůže dovolit 
náležité domácí tepelné pohodlí11a; 
vzhledem k tomu, že 11 % evropských 
domácností nemá přístup k internetu11b;
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__________________ __________________
11 Silná materiální deprivace: neschopnost 
dovolit si méně než 4 výdaje z 11: úhrady 
za hypotéku nebo nájemné, účty za služby, 
splácení nákupu zboží na splátky nebo 
jiných půjček, týden dovolené ročně, jídlo 
s obsahem bílkovin z masa/ryb každý 
druhý den, nepředvídané finanční výdaje, 
telefon (včetně mobilního), barevná 
televize, pračka, automobil, topení; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Silná materiální deprivace: neschopnost 
dovolit si méně než 4 výdaje z 11: úhrady 
za hypotéku nebo nájemné, účty za služby, 
splácení nákupu zboží na splátky nebo 
jiných půjček, týden dovolené ročně, jídlo 
s obsahem bílkovin z masa/ryb každý 
druhý den, nepředvídané finanční výdaje, 
telefon (včetně mobilního), barevná 
televize, pračka, automobil, topení; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)
11a 
https://ec.europa.eu/energy/content/introd
uction-5_cs
11b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Digital_economy_an
d_society_statistics_-
_households_and_individuals

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že 6,1 % 
obyvatelstva EU-28 žilo v roce 2018 v 
extrémní materiální chudobě11;

F. vzhledem k tomu, že 6,1 % 
obyvatelstva EU-28 žilo v roce 2018 v 
extrémní materiální chudobě11; vzhledem k 
tomu, že tento podíl se v důsledku 
pandemie COVID-19 pravděpodobně 
výrazně zvýší;

__________________ __________________
11 Silná materiální deprivace: neschopnost 
dovolit si méně než 4 výdaje z 11: úhrady 
za hypotéku nebo nájemné, účty za služby, 
splácení nákupu zboží na splátky nebo 

11 Silná materiální deprivace: neschopnost 
dovolit si méně než 4 výdaje z 11: úhrady 
za hypotéku nebo nájemné, účty za služby, 
splácení nákupu zboží na splátky nebo 
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jiných půjček, týden dovolené ročně, jídlo 
s obsahem bílkovin z masa/ryb každý 
druhý den, nepředvídané finanční výdaje, 
telefon (včetně mobilního), barevná 
televize, pračka, automobil, topení; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

jiných půjček, týden dovolené ročně, jídlo 
s obsahem bílkovin z masa/ryb každý 
druhý den, nepředvídané finanční výdaje, 
telefon (včetně mobilního), barevná 
televize, pračka, automobil, topení; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že 6,1 % 
obyvatelstva EU-28 žilo v roce 2018 v 
extrémní materiální chudobě11;

F. vzhledem k tomu, že 6,1 % 
obyvatelstva EU-28 žilo v roce 2018 v 
extrémní materiální chudobě11 a že 
extrémní chudoba je skutečností v mnoha 
regionech a komunitách;

__________________ __________________
11 Silná materiální deprivace: neschopnost 
dovolit si méně než 4 výdaje z 11: úhrady 
za hypotéku nebo nájemné, účty za služby, 
splácení nákupu zboží na splátky nebo 
jiných půjček, týden dovolené ročně, jídlo 
s obsahem bílkovin z masa/ryb každý 
druhý den, nepředvídané finanční výdaje, 
telefon (včetně mobilního), barevná 
televize, pračka, automobil, topení; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Silná materiální deprivace: neschopnost 
dovolit si méně než 4 výdaje z 11: úhrady 
za hypotéku nebo nájemné, účty za služby, 
splácení nákupu zboží na splátky nebo 
jiných půjček, týden dovolené ročně, jídlo 
s obsahem bílkovin z masa/ryb každý 
druhý den, nepředvídané finanční výdaje, 
telefon (včetně mobilního), barevná 
televize, pračka, automobil, topení; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že 6,1 % 
obyvatelstva EU-28 žilo v roce 2018 v 
extrémní materiální chudobě11;

F. vzhledem k tomu, že 6,1 % 
obyvatelstva EU-28 žilo v roce 2018 v 
extrémní materiální chudobě11; vzhledem k 
tomu, že tento problém je nejnaléhavější;

__________________ __________________
11 Silná materiální deprivace: neschopnost 
dovolit si méně než 4 výdaje z 11: úhrady 
za hypotéku nebo nájemné, účty za služby, 
splácení nákupu zboží na splátky nebo 
jiných půjček, týden dovolené ročně, jídlo 
s obsahem bílkovin z masa/ryb každý 
druhý den, nepředvídané finanční výdaje, 
telefon (včetně mobilního), barevná 
televize, pračka, automobil, topení; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Silná materiální deprivace: neschopnost 
dovolit si méně než 4 výdaje z 11: úhrady 
za hypotéku nebo nájemné, účty za služby, 
splácení nákupu zboží na splátky nebo 
jiných půjček, týden dovolené ročně, jídlo 
s obsahem bílkovin z masa/ryb každý 
druhý den, nepředvídané finanční výdaje, 
telefon (včetně mobilního), barevná 
televize, pračka, automobil, topení; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že materiální 
chudoba není to jediné, co postihuje 
evropské obyvatelstvo;

Or. es
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Pozměňovací návrh 83
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že úroveň mezd 
je důležitým faktorem rizika chudoby; 
vzhledem k tomu, že se však objevují i 
další relevantní faktory – specifické rysy 
domácnosti, institucionální rámec a další 
politiky, jako je bydlení a péče o děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že roste chudoba 
rodin: chudobou nebo sociálním 
vyloučením je ohroženo každé čtvrté dítě 
mladší 18ti let; vzhledem k tomu, že 
postiženi jsou zvláště rodiče samoživitelé 
(34,2 %) a početné rodiny12;

G. vzhledem k tomu, že chudoba rodin 
klesá10a: chudobou nebo sociálním 
vyloučením je však stále ohroženo každé 
čtvrté dítě mladší 18ti let; vzhledem k 
tomu, že postiženi jsou zvláště rodiče 
samoživitelé (34,2 %) a početné rodiny12, 
přičemž od roku 2010 došlo k poklesu 
ohroženosti je o 3,1 procentního bodu11a

__________________ __________________
10a 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/sh
ow.do?dataset=ilc_li03〈=en
11a 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/sh
ow.do?dataset=ilc_li03〈=en

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view
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Or. en

Pozměňovací návrh 85
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že roste chudoba 
rodin: chudobou nebo sociálním 
vyloučením je ohroženo každé čtvrté dítě 
mladší 18ti let; vzhledem k tomu, že 
postiženi jsou zvláště rodiče samoživitelé 
(34,2 %) a početné rodiny12;

G. vzhledem k tomu, že chudoba rodin 
klesá jen pomalu: chudobou nebo 
sociálním vyloučením je ohroženo každé 
čtvrté dítě mladší 18ti let; vzhledem k 
tomu, že postiženi jsou zvláště rodiče 
samoživitelé (34,2 %) a početné rodiny12;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že roste chudoba 
rodin: chudobou nebo sociálním 
vyloučením je ohroženo každé čtvrté dítě 
mladší 18ti let; vzhledem k tomu, že 
postiženi jsou zvláště rodiče samoživitelé 
(34,2 %) a početné rodiny12;

G. vzhledem k tomu, že roste chudoba 
rodin: chudobou nebo sociálním 
vyloučením je ohroženo každé čtvrté dítě 
mladší 18ti let; vzhledem k tomu, že 
postiženy jsou zvláště samostatně žijící 
osoby, jež pečují o dítě, a početné rodiny12;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
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_material_living_conditions#General_over
view

_material_living_conditions#General_over
view

Or. es

Pozměňovací návrh 87
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že roste chudoba 
rodin: chudobou nebo sociálním 
vyloučením je ohroženo každé čtvrté dítě 
mladší 18ti let; vzhledem k tomu, že 
postiženi jsou zvláště rodiče samoživitelé 
(34,2 %) a početné rodiny12;

G. vzhledem k tomu, že roste chudoba 
rodin: chudobou nebo sociálním 
vyloučením je ohroženo každé čtvrté dítě 
mladší 18ti let a tyto děti jsou tak 
uvězněny v mezigeneračním cyklu 
znevýhodnění; vzhledem k tomu, že 
postiženi jsou zvláště rodiče samoživitelé 
(34,2 %) a početné rodiny12;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že roste chudoba 
rodin: chudobou nebo sociálním 
vyloučením je ohroženo každé čtvrté dítě 
mladší 18ti let; vzhledem k tomu, že 
postiženi jsou zvláště rodiče samoživitelé 
(34,2 %) a početné rodiny12;

G. vzhledem k tomu, že roste chudoba 
rodin: chudobou nebo sociálním 
vyloučením je ohroženo každé čtvrté dítě 
mladší 18ti let; vzhledem k tomu, že 
postiženi jsou zvláště rodiče samoživitelé 
(34,2 %) a početné rodiny12; vzhledem k 
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tomu, že rodiny s dítětem nebo jinými 
příbuznými se zdravotním postižením jsou 
obzvláště ohroženy chudobou;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že rodina je 
faktorem dětské chudoby, sociálního 
vyloučení a extrémní chudoby;

Or. es

Pozměňovací návrh 90
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že ceny za nájem 
neustále stoupají a osoby na hranici 
chudoby nebo pod touto hranicí musí 
38 % svého disponibilního příjmu vydávat 
na bydlení, a vzhledem k tomu, že v 
mnoha členských státech tento podíl činí 
téměř 50–90 %13;

H. vzhledem k tomu, že ceny za nájem 
ve většině členských států neustále stoupají 
a náklady na bydlení se v závislosti na 
rozdělení příjmů značně liší; vzhledem k 
tomu, že v EU čelí domácnosti s nízkými 
příjmy mediánu nákladů na bydlení v 
rozmezí 20 až 45 % disponibilního příjmu; 
vzhledem k tomu, že v roce 2018 žilo 
9,6 % obyvatel EU-27 v domácnostech, 
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které vynakládaly nejméně 40 % svého 
ekvivalizovaného disponibilního příjmu na 
bydlení2a;

__________________ __________________
2a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Housing_statistics#H
ousing_affordability

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že ceny za nájem 
neustále stoupají a osoby na hranici 
chudoby nebo pod touto hranicí musí 38 % 
svého disponibilního příjmu vydávat na 
bydlení, a vzhledem k tomu, že v mnoha 
členských státech tento podíl činí téměř 
50–90 %13;

H. vzhledem k tomu, že ceny za nájem 
neustále stoupají a osoby na hranici 
chudoby nebo pod touto hranicí musí 
přibližně 38 % svého disponibilního příjmu 
vydávat na bydlení, a vzhledem k tomu, že 
v mnoha členských státech tento podíl 
může činit téměř 50–90 %13;

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table

Or. es

Pozměňovací návrh 92
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že ceny za nájem 
neustále stoupají a osoby na hranici 
chudoby nebo pod touto hranicí musí 38 % 
svého disponibilního příjmu vydávat na 
bydlení, a vzhledem k tomu, že v mnoha 
členských státech tento podíl činí téměř 
50–90 %13;

H. vzhledem k tomu, že ceny za nájem 
v obecném nominálním vyjádření neustále 
stoupají a osoby na hranici chudoby nebo 
pod touto hranicí musí 38 % svého 
disponibilního příjmu vydávat na bydlení, 
a vzhledem k tomu, že v mnoha členských 
státech tento podíl činí téměř 50–90 %13;

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že ceny za nájem 
neustále stoupají a osoby na hranici 
chudoby nebo pod touto hranicí musí 38 % 
svého disponibilního příjmu vydávat na 
bydlení, a vzhledem k tomu, že v mnoha 
členských státech tento podíl činí téměř 
50–90 %13;

H. vzhledem k tomu, že ceny za nájem 
neustále stoupají a osoby na hranici 
chudoby nebo pod touto hranicí musí 38 % 
svého disponibilního příjmu vydávat na 
bydlení, a vzhledem k tomu, že v mnoha 
členských státech tento podíl činí téměř 
50–90 %13, jako v Dánsku (68,7 %), 
Německu (49,5 %) nebo Řecku (90,7 %)13;

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že ve všech 
zemích s výjimkou Finska roste také počet 
případů bezdomovectví a že bez domova je 
přibližně 700 000 lidí14;

I. vzhledem k tomu, že v celé Evropě 
roste také počet případů bezdomovectví a 
že bez domova je přibližně 700 000 lidí14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

Or. pl

Pozměňovací návrh 95
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že ve všech 
zemích s výjimkou Finska roste také počet 
případů bezdomovectví a že bez domova je 
přibližně 700 000 lidí14;

I. vzhledem k tomu, že v EU s 
výjimkou Finska roste také počet případů 
bezdomovectví a že bez domova bylo v 
roce 2019 přibližně 700 000 lidí14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

Or. es

Pozměňovací návrh 96
Ádám Kósa
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že ve všech 
zemích s výjimkou Finska roste také počet 
případů bezdomovectví a že bez domova je 
přibližně 700 000 lidí14;

I. vzhledem k tomu, že ve všech 
zemích s výjimkou Finska roste také počet 
případů bezdomovectví a že bez domova 
bylo v roce 2019 podle odhadů přibližně 
700 000 lidí14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že ve všech 
zemích s výjimkou Finska roste také počet 
případů bezdomovectví a že bez domova je 
přibližně 700 000 lidí14;

I. vzhledem k tomu, že ve všech 
zemích s výjimkou Finska roste také počet 
případů bezdomovectví a že bez domova je 
v EU každou noc přibližně 700 000 lidí, 
což je o 70 % více než před deseti lety14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že je v EU 
chudobou a sociálním vyloučením 
ohroženo 28,7 % osob se zdravotním 
postižením; vzhledem k tomu, že 29,5 % 
žen se zdravotním postižením je v EU 
ohroženo chudobou a sociálním 
vyloučením, přičemž u mužů činí tento 
podíl 27,5 %5a; vzhledem k tomu, že u 
osob se zdravotním postižením je 
pravděpodobnější, že se budou potýkat s 
chudobou pracujících, než je tomu u osob 
bez zdravotního postižení (11 % oproti 
průměru EU činícímu 9,1 %)5b;
__________________
5a 
https://mcusercontent.com/865a5bbea108
6c57a41cc876d/files/ad60807b-a923-
4a7e-ac84-
559c4a5212a8/EDF_HR_Report_final_ta
gged_interactive_v2_accessible.pdf
5b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/pdfscache/34425.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že v roce 2017 
byl v Evropské unii podíl mladých lidí ve 
věku 18–24 let, kteří byli zaměstnáni, a 
přesto ohroženi chudobou, odhadován na 
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11 % a v Rumunsku na 28,2 %13a;
__________________
13a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20190122-
1?inheritRedirect=true

Or. ro

Pozměňovací návrh 100
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že 80 % Romů a 
jejich dětí žije s příjmem pod příslušnou 
vnitrostátní hranicí ohrožení chudobou6a, 
bez ohledu na to, zda jsou v zaměstnání, či 
nikoli; vzhledem k tomu, že se dosud 
neprokázalo, že by zaměstnanost byla 
zaručenou cestou z chudoby;
__________________
6a 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-
roma-selected-findings_cs.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že se neustále 
zvyšuje chudoba ve stáří, také v kombinaci 

J. vzhledem k tomu, že se neustále 
zvyšuje chudoba ve stáří: míra ohrožení 
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se zásadními důchodovými reformami: 
míra ohrožení chudobou u osob starších 65 
let činila v průměru 16,1 % (EU-28); 
vzhledem k tomu, že se tento počet bude 
vlivem nejistých a nestandardních forem 
zaměstnávání dále zvyšovat15;

chudobou u osob starších 65 let činila v 
průměru 16,1 % (EU-28);

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že se neustále 
zvyšuje chudoba ve stáří, také v kombinaci 
se zásadními důchodovými reformami: 
míra ohrožení chudobou u osob starších 65 
let činila v průměru 16,1 % (EU-28); 
vzhledem k tomu, že se tento počet bude 
vlivem nejistých a nestandardních forem 
zaměstnávání dále zvyšovat15;

J. vzhledem k tomu, že se neustále 
zvyšuje chudoba ve stáří, také v kombinaci 
se změnami důchodových systémů, 
vyššími výdaji na zdravotní péči, 
demografickými změnami a skutečností, 
že stále více starších lidí žije v 
domácnostech tvořených jednou osobou; 
vzhledem k tomu, že míra ohrožení 
chudobou u osob starších 65 let činila v 
průměru 16,1 % (EU-28); vzhledem k 
tomu, že se tento počet bude vlivem 
nejistých a nestandardních forem 
zaměstnávání dále zvyšovat15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

Or. pl

Pozměňovací návrh 103
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
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Monica Semedo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že se neustále 
zvyšuje chudoba ve stáří, také v kombinaci 
se zásadními důchodovými reformami: 
míra ohrožení chudobou u osob starších 65 
let činila v průměru 16,1 % (EU-28); 
vzhledem k tomu, že se tento počet bude 
vlivem nejistých a nestandardních forem 
zaměstnávání dále zvyšovat15;

J. vzhledem k tomu, že se neustále 
zvyšuje chudoba ve stáří, také v kombinaci 
se zásadními důchodovými reformami: 
míra ohrožení chudobou u osob starších 65 
let činila v průměru 16,1 % (EU-28)15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že se neustále 
zvyšuje chudoba ve stáří, také v kombinaci 
se zásadními důchodovými reformami: 
míra ohrožení chudobou u osob starších 65 
let činila v průměru 16,1 % (EU-28); 
vzhledem k tomu, že se tento počet bude 
vlivem nejistých a nestandardních forem 
zaměstnávání dále zvyšovat15;

J. vzhledem k tomu, že se neustále 
zvyšuje chudoba ve stáří: míra ohrožení 
chudobou u osob starších 65 let činila v 
průměru 16,1 % (EU-28); vzhledem k 
tomu, že se tento počet bude vlivem 
nejistých a nestandardních forem 
zaměstnávání dále zvyšovat15; vzhledem k 
tomu, že ženy jsou kvůli rozdílům ve výši 
důchodů žen a mužů ještě více ohroženy;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že se neustále 
zvyšuje chudoba ve stáří, také v kombinaci 
se zásadními důchodovými reformami: 
míra ohrožení chudobou u osob starších 65 
let činila v průměru 16,1 % (EU-28); 
vzhledem k tomu, že se tento počet bude 
vlivem nejistých a nestandardních forem 
zaměstnávání dále zvyšovat15;

J. vzhledem k tomu, že se neustále 
zvyšuje chudoba ve stáří, také v kombinaci 
se zásadními důchodovými reformami: 
míra ohrožení chudobou u osob starších 65 
let činila v průměru 16,1 % (EU-28); 
vzhledem k tomu, že se tento počet může 
vlivem nové nejistoty zaměstnávání 
způsobené pandemií COVID-19 dále 
zvyšovat; je nezbytné zaručit důstojnou 
kupní sílu pro starší osoby po skončení 
jejich produktivního věku15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

Or. es

Pozměňovací návrh 106
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že se neustále 
zvyšuje chudoba ve stáří, také v kombinaci 
se zásadními důchodovými reformami: 
míra ohrožení chudobou u osob starších 65 
let činila v průměru 16,1 % (EU-28); 
vzhledem k tomu, že se tento počet bude 
vlivem nejistých a nestandardních forem 
zaměstnávání dále zvyšovat15;

J. vzhledem k tomu, že se neustále 
zvyšuje chudoba ve stáří: míra ohrožení 
chudobou u osob starších 65 let činila v 
průměru 16,1 % (EU-28); vzhledem k 
tomu, že se tento počet bude vlivem 
nejistých a nestandardních forem 
zaměstnávání dále zvyšovat15;

__________________ __________________
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15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že se neustále 
zvyšuje chudoba ve stáří, také v kombinaci 
se zásadními důchodovými reformami: 
míra ohrožení chudobou u osob starších 65 
let činila v průměru 16,1 % (EU-28); 
vzhledem k tomu, že se tento počet bude 
vlivem nejistých a nestandardních forem 
zaměstnávání dále zvyšovat15;

J. vzhledem k tomu, že se neustále 
zvyšuje chudoba ve stáří, a to i přes 
zásadní důchodové reformy: míra ohrožení 
chudobou u osob starších 65 let činila v 
průměru 16,1 % (EU-28); vzhledem k 
tomu, že se tento počet bude vlivem 
nejistých a nestandardních forem 
zaměstnávání dále zvyšovat15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že chudoba 
pracujících způsobuje, že práce ztrácí svůj 
základní smysl zajistit důstojný život pro 
zaměstnance a jejich rodiny, neboť jim 
brání v tom, aby se stali ekonomicky 
nezávislými;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 109
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že článek 4 
Evropské sociální charty Rady Evropy 
stanoví, že všichni pracovníci mají právo 
na spravedlivou mzdu, která jim a jejich 
rodinám zajišťuje slušnou životní úroveň;

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že článek 4 
revidované Evropské sociální charty 
stanoví, že všichni pracovníci mají právo 
na spravedlivou mzdu, která zaručí jim a 
jejich rodinám důstojnou životní úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

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

Ja. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
v důsledku dopadů pandemie COVID-19 
se počet osob žijících v chudobě, včetně 
chudých pracujících, výrazně zvýší7a;
__________________
7a 
https://www.worldbank.org/en/topic/pover
ty/brief/projected-poverty-impacts-of-
COVID-19

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že kolektivní 
vyjednávání v zemích OECD klesá a že v 
nejméně 14 členských státech EU pracuje 
bez kolektivní smlouvy každý druhý 
zaměstnanec; vzhledem k tomu, že míra 
kolektivního vyjednávání je vyšší než 80 % 
pouze v sedmi členských státech16;

K. vzhledem k tomu, že každý členský 
stát EU musí přiměřeně reagovat na 
vlastní sociálně-ekonomický a pracovní 
rámec, přičemž případně bude zapotřebí 
větší míry přistupování ke kolektivním 
smlouvám;

__________________ __________________
16 OECD, Visser(2016) databáze ICTWSS.

https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, s. 6, č. 15.

16 OECD, Visser(2016) databáze ICTWSS.

https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, s. 6, č. 15.

Or. es

Pozměňovací návrh 113
Özlem Demirel
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že kolektivní 
vyjednávání v zemích OECD klesá a že v 
nejméně 14 členských státech EU pracuje 
bez kolektivní smlouvy každý druhý 
zaměstnanec; vzhledem k tomu, že míra 
kolektivního vyjednávání je vyšší než 80 % 
pouze v sedmi členských státech16;

K. vzhledem k tomu, že kolektivní 
vyjednávání v zemích OECD pokleslo z 
průměrných 46 % v roce 1985 na 32 % v 
roce 2017 a pokles byl nejvýraznější v 
zemích střední a východní Evropy, 
přičemž také Spojené království a v 
poslední době Řecko zaznamenaly prudký 
pokles, stejně jako Německo po 
znovusjednocení; vzhledem k tomu, že v 
nejméně 14 členských státech EU pracuje 
bez kolektivní smlouvy každý druhý 
zaměstnanec; vzhledem k tomu, že míra 
kolektivního vyjednávání je vyšší než 80 % 
pouze v sedmi členských státech16;

__________________ __________________
16 OECD, Visser(2016) databáze ICTWSS.

https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, s. 6, č. 15.

16 OECD, Visser(2016) databáze ICTWSS.

https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, s. 6, č. 15.

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Loucas 
Fourlas, Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že kolektivní 
vyjednávání v zemích OECD klesá a že v 
nejméně 14 členských státech EU pracuje 
bez kolektivní smlouvy každý druhý 
zaměstnanec; vzhledem k tomu, že míra 
kolektivního vyjednávání je vyšší než 80 % 
pouze v sedmi členských státech16;

K. vzhledem k tomu, že kolektivní 
vyjednávání v zemích OECD klesá a že v 
nejméně 14 členských státech EU pracuje 
bez kolektivní smlouvy každý druhý 
zaměstnanec; vzhledem k tomu, že míra 
kolektivního vyjednávání je vyšší než 80 % 
pouze v sedmi členských státech16; 
vzhledem k tomu, že tento pokles byl 
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nejrychlejší v těch zemích, kde bylo 
kolektivní vyjednávání cílem 
strukturálních reforem16a;

__________________ __________________
16 OECD, Visser(2016) databáze ICTWSS.

https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, s. 6, č. 15.

16 OECD, Visser(2016) databáze ICTWSS.

https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, s. 6, č. 15.
16a Eurofound (vyjde v roce 2020), stěžejní 
zpráva o pracovněprávních vztazích.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že kolektivní 
vyjednávání v zemích OECD klesá a že v 
nejméně 14 členských státech EU pracuje 
bez kolektivní smlouvy každý druhý 
zaměstnanec; vzhledem k tomu, že míra 
kolektivního vyjednávání je vyšší než 80 % 
pouze v sedmi členských státech16;

(Netýká se českého znění.)  

__________________ __________________
16 OECD, Visser(2016) databáze ICTWSS.

https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, s. 6, č. 15.

16 OECD, Visser(2016) databáze ICTWSS.

https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, s. 6, č. 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Stelios Kympouropoulos
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že 
zaměstnavatelé velmi často využívají 
zaměstnance, kteří pracují bez kolektivní 
smlouvy, a porušují jejich práva na 
pracovní dobu [1];
[1] podle definice ve směrnici EU o 
pracovní době (2003/88/ES), https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32
003L0088&from=EN

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že se počet zemí, 
v nichž dochází k represím vůči odborům 
a zaměstnancům, celosvětově zvýšil z 92 v 
roce 2018 na 107 v roce 2019; vzhledem k 
tomu, že v zemích EU-28 byl nárůst 
nejvyšší (s hodnotou 40 %) a že 68 % zemí 
porušuje právo na stávku a 50 % právo na 
kolektivní vyjednávání17;

L. vzhledem k tomu, že v situacích, 
jako je současná vážná hospodářská krize, 
je nezbytná rovnováha odborového a 
obchodního rámce s cílem podpořit 
vytváření pracovních míst a kreativitu v 
oblasti inovací;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. es

Pozměňovací návrh 118
Ádám Kósa



PE655.978v01-00 68/101 AM\1212039CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že se počet zemí, 
v nichž dochází k represím vůči odborům a 
zaměstnancům, celosvětově zvýšil z 92 v 
roce 2018 na 107 v roce 2019; vzhledem k 
tomu, že v zemích EU-28 byl nárůst 
nejvyšší (s hodnotou 40 %) a že 68 % zemí 
porušuje právo na stávku a 50 % právo na 
kolektivní vyjednávání17;

L. vzhledem k tomu, že se počet zemí, 
v nichž dochází k represím vůči odborům a 
zaměstnancům, celosvětově zvýšil z 92 v 
roce 2018 na 107 v roce 2019; vzhledem k 
tomu, že v zemích EU-28 byl nárůst 
nejvyšší (s hodnotou 40 %) a že v 68 % 
zemí došlo k porušení práva na stávku a v 
50 % k porušení práva na kolektivní 
vyjednávání17;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že se počet zemí, 
v nichž dochází k represím vůči odborům a 
zaměstnancům, celosvětově zvýšil z 92 v 
roce 2018 na 107 v roce 2019; vzhledem k 
tomu, že v zemích EU-28 byl nárůst 
nejvyšší (s hodnotou 40 %) a že 68 % zemí 
porušuje právo na stávku a 50 % právo na 
kolektivní vyjednávání;

L. vzhledem k tomu, že se počet zemí, 
v nichž dochází k represím vůči odborům a 
zaměstnancům, celosvětově zvýšil z 92 v 
roce 2018 na 107 v roce 2019; vzhledem k 
tomu, že 40 % evropských zemí 
neumožňuje zaměstnancům vstoupit do 
odborů a že 68 % zemí porušuje právo na 
stávku a 50 % právo na kolektivní 
vyjednávání;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. pl



AM\1212039CS.docx 69/101 PE655.978v01-00

CS

Pozměňovací návrh 120
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že se počet zemí, 
v nichž dochází k represím vůči odborům a 
zaměstnancům, celosvětově zvýšil z 92 v 
roce 2018 na 107 v roce 2019; vzhledem k 
tomu, že v zemích EU-28 byl nárůst 
nejvyšší (s hodnotou 40 %) a že 68 % zemí 
porušuje právo na stávku a 50 % právo na 
kolektivní vyjednávání17;

L. vzhledem k tomu, že se počet zemí, 
v nichž dochází k represím vůči odborům a 
zaměstnancům, celosvětově zvýšil z 92 v 
roce 2018 na 107 v roce 2019; vzhledem k 
tomu, že v zemích EU-28 byl nárůst 
nejvyšší (s hodnotou 40 %), že 68 % zemí 
porušuje právo na stávku a 50 % právo na 
kolektivní vyjednávání17 a že otevírání 
hranic prostřednictvím volného obchodu 
má nezanedbatelné účinky ve vztahu k 
nejistotě našich pracovníků, kteří jsou 
vystaveni soutěži se zahraničními 
pracovníky, na něž se nevztahují stejné 
pracovněprávní předpisy;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že pracovníci ve 
venkovských oblastech mají větší potíže 
při uplatňování svých pracovních práv a 
nemají přístup k zastoupení odborů a 
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vyjednávání místních a odvětvových 
kolektivních smluv; 

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Özlem Demirel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lb. vzhledem k tomu, že vývoj mezd v 
eurozóně byl v letech 2000–2016 pod 
úrovní produktivity1a; vzhledem k tomu, že 
zvyšování mezd nedrželo krok s vývojem 
přidané hodnoty, což prohloubilo stávající 
nerovnost;
__________________
1a OECD (2019), Negotiating Our Way 
Up: Collective Bargaining in a Changing 
World of Work (Vyjednávání o naší cestě 
nahoru: kolektivní vyjednávání v měnícím 
se světě práce); 2019, OECD publishing, 
Paříž, bod 3.10, s. 125.

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lb. vzhledem k tomu, že silní sociální 
partneři a kolektivní vyjednávání mají 
pozitivní dopad na celkovou výši mezd v 
Evropě, včetně minimální a mediánové 
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mzdy; vzhledem k tomu, že kolektivní 
vyjednávání zajišťuje, aby pracovníci byli 
vyslyšeni a respektováni na pracovišti; 
vzhledem k tomu, že existuje jasná 
pozitivní souvislost mezi zapojením 
zaměstnanců na pracovišti a výkonností 
společnosti a jejími příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lc. vzhledem k tomu, že kolektivní 
vyjednávání a odvětvové kolektivní 
smlouvy regulují nejen mzdové úrovně, 
ale také pracovní podmínky, jako je 
pracovní doba, placená dovolená, 
vzdělávání a možnosti rozšiřování 
dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Loucas 
Fourlas, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ld. vzhledem k tomu, že zkrácení 
pracovního úvazku během předchozí krize 
vedlo k dramatickému nárůstu počtu 
nedobrovolných pracovníků na částečný 
úvazek, kteří s největší pravděpodobností 
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pracují v základních nebo nižších pozicích 
a odvětvích v oblasti služeb a kteří 
vykazují jednu z nejvyšších úrovní rizika 
chudoby pracujících17a;
__________________
17a Eurofound (2017), In-work poverty in 
the European Union (Chudoba 
pracujících v Evropské unii). 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2017/in-work-poverty-in-the-
eu 

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že se s 
privatizací a externím zajišťováním služeb 
snižuje jistota zaměstnání a že to je také 
ukazatel nárůstu počtu nejistých 
zaměstnání;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že se s 
privatizací a externím zajišťováním služeb 
snižuje jistota zaměstnání a že to je také 
ukazatel nárůstu počtu nejistých 
zaměstnání;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 128
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že se s 
privatizací a externím zajišťováním služeb 
snižuje jistota zaměstnání a že to je také 
ukazatel nárůstu počtu nejistých 
zaměstnání;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že se s 
privatizací a externím zajišťováním služeb 
snižuje jistota zaměstnání a že to je také 
ukazatel nárůstu počtu nejistých 
zaměstnání;

M. vzhledem k tomu, že lidská 
důstojnost musí být zaručena ve veřejné i 
soukromé sféře;

Or. es

Pozměňovací návrh 130
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že se s 
privatizací a externím zajišťováním služeb 
snižuje jistota zaměstnání a že to je také 
ukazatel nárůstu počtu nejistých 
zaměstnání;

M. vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
více analýz a výzkumů, aby bylo možné 
posoudit dopady privatizace a externího 
zajišťování služeb na míru zaměstnanosti, 
dobré životní podmínky pracovníků, mzdy 
a produktivitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že se s 
privatizací a externím zajišťováním služeb 
snižuje jistota zaměstnání a že to je také 
ukazatel nárůstu počtu nejistých 
zaměstnání;

M. vzhledem k tomu, že privatizace a 
externí zajišťování služeb mohou přispět 
ke zvýšení efektivnosti a snížení nákladů 
na práci, což by někdy mohlo vést k 
nejistému zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že se s 
privatizací a externím zajišťováním služeb 
snižuje jistota zaměstnání a že to je také 
ukazatel nárůstu počtu nejistých 
zaměstnání;

M. vzhledem k tomu, že se s 
privatizací a externím zajišťováním služeb 
– ačkoli jsou prokazatelně hospodářsky 
efektivní – někdy snižuje jistota 
zaměstnání a že to také může vést k nárůstu 
počtu nejistých zaměstnání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že se s 
privatizací a externím zajišťováním služeb 
snižuje jistota zaměstnání a že to je také 
ukazatel nárůstu počtu nejistých 
zaměstnání;

M. vzhledem k tomu, že se s externím 
zajišťováním služeb snižuje jistota 
zaměstnání a že to je také ukazatel nárůstu 
počtu nejistých zaměstnání;

Or. de

Pozměňovací návrh 134
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že se s 
privatizací a externím zajišťováním služeb 
na jedné straně snižuje jistota zaměstnání 
a na straně druhé zvyšuje stres a pracovní 
úzkost a že to je také ukazatel nárůstu 
počtu nejistých zaměstnání; 

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že orgány 
veřejné správy se příliš často spoléhaly na 
to, že úředníky nahradí dočasnými 
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pracovníky, ačkoli tito pracovníci mají 
obvykle nejistější pracovní podmínky a 
jsou ve stejné míře vystaveni zneužívání a 
obtěžování ze strany třetích stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že standardní 
smlouvy na dobu neurčitou na plný 
úvazek představují pouze 59 % celkového 
počtu pracovních míst v EU, přičemž 
atypické a nejisté zaměstnávání neustále 
roste17a;  

__________________
17a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU%2
82016%29587285_EN.pdf

Or. ro

Pozměňovací návrh 137
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že zvýšení 
flexibility pracovní doby by mělo 
pracovníky chránit před propouštěním 
během poklesů ekonomiky a umožnit 
zaměstnávání více pracovníků;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 138
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že počet 
zaměstnanců, kteří žijí v domácnosti 
ohrožené chudobou, stoupl během deseti 
let z 8 % na 9,4 % – což představuje 20,5 
milionu osob18;

N. vzhledem k tomu, že počet 
zaměstnanců, kteří žijí v domácnosti 
ohrožené chudobou, musí být aktualizován 
kvůli vážné ekonomické situaci způsobené 
COVID-19;

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. es

Pozměňovací návrh 139
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že počet 
zaměstnanců, kteří žijí v domácnosti 
ohrožené chudobou, stoupl během deseti 
let z 8 % na 9,4 % – což představuje 20,5 
milionu osob18;

N. vzhledem k tomu, že počet 
zaměstnanců, kteří žijí v domácnosti 
ohrožené chudobou, stoupl během deseti 
let z 8 % na 9,4 % – což představuje 20,5 
milionu osob18; vzhledem k tomu, že osoby 
pracující na částečný úvazek a se 
smlouvami na dobu určitou jsou tomuto 
riziku vystaveny více, neboť v roce 2018 
bylo ohroženo chudobou 16,2 % 
zaměstnanců se smlouvou na dobu 
určitou ve srovnání s 6,1 % osob se 
smlouvou na dobu neurčitou;

__________________ __________________
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18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že počet 
zaměstnanců, kteří žijí v domácnosti 
ohrožené chudobou, stoupl během deseti 
let z 8 % na 9,4 % – což představuje 20,5 
milionu osob18;

N. vzhledem k tomu, že počet 
zaměstnanců, kteří žijí v domácnosti 
ohrožené chudobou, stoupl během deseti 
let z 8 % na 9,4 % – což představuje 20,5 
milionu osob18; vzhledem k tomu, že s 
odezníváním krize eura tato čísla klesají;

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že se v členských 
státech výrazně liší systémy minimální 
mzdy, pokud jde o výši, rozsah a pokrytí; 
vzhledem k tomu, že minimální mzda je 
bez výjimky pouze ve třech členských 
státech nad stanoveným prahem chudoby 
(60 % hrubého mediánu) a že v ostatních 

O. vzhledem k tomu, že nárůst 
nestandardních a nejistých forem 
zaměstnání je třeba řešit podporou politik 
sociální stability na podporu podniků a 
podnikatelů;
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členských státech obecně nechrání před 
chudobou; vzhledem k tomu, že určitá 
odvětví, skupiny zaměstnanců a formy 
práce zčásti nejsou do systému minimální 
mzdy zahrnuty ani v něm nejsou 
zaevidovány;

Or. es

Pozměňovací návrh 142
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že se v členských 
státech výrazně liší systémy minimální 
mzdy, pokud jde o výši, rozsah a pokrytí; 
vzhledem k tomu, že minimální mzda je 
bez výjimky pouze ve třech členských 
státech nad stanoveným prahem chudoby 
(60 % hrubého mediánu) a že v ostatních 
členských státech obecně nechrání před 
chudobou; vzhledem k tomu, že určitá 
odvětví, skupiny zaměstnanců a formy 
práce zčásti nejsou do systému minimální 
mzdy zahrnuty ani v něm nejsou 
zaevidovány;

O. vzhledem k tomu, že se v členských 
státech výrazně liší systémy minimální 
mzdy, pokud jde o rozsah a pokrytí, jakož i 
pokud jde o jejich absolutní a relativní 
úroveň ve vztahu ke mediánu 
vnitrostátních mezd; vzhledem k tomu, že 
u pracovníků s minimální mzdou je 
pravděpodobnější, že budou mít potíže 
vyjít se svým příjmem, než je tomu u 
jiných pracovníků; vzhledem k tomu, že 
sedm z deseti pracovníků s minimální 
mzdou v EU uvádí alespoň „určité“ 
problémy (u ostatních pracovníků je to pět 
z deseti), přičemž mezi členskými státy EU 
panují velké rozdíly; vzhledem k tomu, že 
v určitých odvětvích někdy nejsou některé 
skupiny zaměstnanců a některé formy 
práce pokryty kolektivními smlouvami 
nebo systémem minimální mzdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že se v členských 
státech výrazně liší systémy minimální 
mzdy, pokud jde o výši, rozsah a pokrytí; 
vzhledem k tomu, že minimální mzda je 
bez výjimky pouze ve třech členských 
státech nad stanoveným prahem chudoby 
(60 % hrubého mediánu) a že v ostatních 
členských státech obecně nechrání před 
chudobou; vzhledem k tomu, že určitá 
odvětví, skupiny zaměstnanců a formy 
práce zčásti nejsou do systému minimální 
mzdy zahrnuty ani v něm nejsou 
zaevidovány;

O. vzhledem k tomu, že se v členských 
státech výrazně liší systémy minimální 
mzdy, pokud jde o rozsah a pokrytí, a že 
minimální mzdy se značně liší, pokud jde 
o jejich absolutní a relativní úroveň, ve 
srovnání s mediánem vnitrostátních mezd; 
vzhledem k tomu, že u pracovníků s 
minimální mzdou je pravděpodobnější, že 
budou mít potíže vyjít se svým příjmem, 
než je tomu u jiných pracovníků; 
vzhledem k tomu, že sedm z deseti 
pracovníků s minimální mzdou v EU 
uvádí alespoň „určité“ problémy (u 
ostatních pracovníků je to pět z deseti), 
přičemž mezi členskými státy EU panují 
velké rozdíly19a; vzhledem k tomu, že 
kromě toho určitá odvětví, skupiny 
zaměstnanců a vybrané formy práce zčásti 
nejsou do systému minimální mzdy 
zahrnuty ani v něm nejsou zaevidovány;

__________________
19aEurofound (2020) Minimum wages in 
2019: každoroční přezkum: 
https://https://www.eurofound.europa.eu/c
s/publications/report/2020/minimum-
wages-in-2020-annual-review

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že se v členských 
státech výrazně liší systémy minimální 
mzdy, pokud jde o výši, rozsah a pokrytí; 
vzhledem k tomu, že minimální mzda je 
bez výjimky pouze ve třech členských 
státech nad stanoveným prahem chudoby 

O. vzhledem k tomu, že se v členských 
státech výrazně liší systémy minimální 
mzdy, pokud jde o výši, rozsah a pokrytí; 
vzhledem k tomu, že minimální mzda je 
bez výjimky pouze ve třech členských 
státech nad stanoveným prahem chudoby 
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(60 % hrubého mediánu) a že v ostatních 
členských státech obecně nechrání před 
chudobou; vzhledem k tomu, že určitá 
odvětví, skupiny zaměstnanců a formy 
práce zčásti nejsou do systému minimální 
mzdy zahrnuty ani v něm nejsou 
zaevidovány;

(60 % hrubého mediánu) a že v ostatních 
členských státech nechrání před chudobou; 
vzhledem k tomu, že určitá odvětví, 
skupiny zaměstnanců a formy práce zčásti 
nejsou do systému minimální mzdy 
zahrnuty ani v něm nejsou zaevidovány;

Or. pl

Pozměňovací návrh 145
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že se v členských 
státech výrazně liší systémy minimální 
mzdy, pokud jde o výši, rozsah a pokrytí; 
vzhledem k tomu, že minimální mzda je 
bez výjimky pouze ve třech členských 
státech nad stanoveným prahem chudoby 
(60 % hrubého mediánu) a že v ostatních 
členských státech obecně nechrání před 
chudobou; vzhledem k tomu, že určitá 
odvětví, skupiny zaměstnanců a formy 
práce zčásti nejsou do systému minimální 
mzdy zahrnuty ani v něm nejsou 
zaevidovány;

O. vzhledem k tomu, že se v členských 
státech výrazně liší systémy minimální 
mzdy, pokud jde o výši, rozsah a pokrytí; 
vzhledem k tomu, že minimální mzda je 
bez výjimky pouze ve třech členských 
státech nad stanoveným prahem chudoby 
(60 % hrubého mediánu) a že v ostatních 
členských státech obecně nechrání před 
rizikem chudoby; vzhledem k tomu, že 
určitá odvětví, skupiny zaměstnanců a 
formy práce zčásti nejsou do systému 
minimální mzdy zahrnuty ani v něm nejsou 
zaevidovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že nejisté formy 
zaměstnání převažují zejména mezi 
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mladými lidmi a staršími osobami;

Or. pl

Pozměňovací návrh 147
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že chudoba 
pracujících může mít dopad i na mladé 
odborníky s vysokou úrovní vzdělání, 
zejména v členských státech s vysokou 
mírou nezaměstnanosti mladých lidí; 
vzhledem k tomu, že studie ukazují1a, že 
procento mladých lidí s vysokoškolským 
vzděláním stižených chudobou pracujících 
je nižší než podíl mladých lidí s nízkým 
vzděláním, byť zůstává i nadále 
významný; vzhledem k tomu, že tito mladí 
dospělí se často potýkají s nízkými 
mzdami, nespravedlivými pracovními 
podmínkami, nepravou samostatně 
výdělečnou činností, atypickými 
pracovními smlouvami nebo dokonce 
nehlášenou prací;
__________________
1a Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe (Chudoba pracujících v Evropě).

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ob. vzhledem k tomu, že krátkodobé 



AM\1212039CS.docx 83/101 PE655.978v01-00

CS

zaměstnání nevede k investicím do rozvoje 
zaměstnanců, odborné přípravy a 
přizpůsobení se potřebám měnícího se 
trhu práce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 149
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že během deseti 
let byl nárůst nestandardních zaměstnání 
výrazně vyšší než celkový nárůst počtu 
pracovních míst: nejvíce vzrostl počet 
pracovních míst na částečný úvazek a dále 
počet dočasných pracovních míst19; 
vzhledem k tomu, že více než 1/3 
pracovníků na částečný úvazek takto 
pracuje nedobrovolně a každý druhý je v 
dočasném pracovním poměru pouze 
z důvodu nedostatku alternativ20;

P. vzhledem k tomu, že nárůst 
nestandardních zaměstnání nemusí být 
nutně v rozporu se zájmy měnící se 
společnosti, která potřebuje adaptivní 
formy práce;

__________________ __________________
19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019 (Trh práce a sociální rozvoj 
(Evropský odborový institut, 2019) 
Referenční údaje o pracující Evropě, 2019.

19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019 (Trh práce a sociální rozvoj 
(Evropský odborový institut, 2019) 
Referenční údaje o pracující Evropě, 2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. xm

Pozměňovací návrh 150
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že během deseti 
let byl nárůst nestandardních zaměstnání 
výrazně vyšší než celkový nárůst počtu 
pracovních míst: nejvíce vzrostl počet 
pracovních míst na částečný úvazek a dále 
počet dočasných pracovních míst19; 
vzhledem k tomu, že více než 1/3 
pracovníků na částečný úvazek takto 
pracuje nedobrovolně a každý druhý je v 
dočasném pracovním poměru pouze 
z důvodu nedostatku alternativ20;

P. vzhledem k tomu, že během deseti 
let byl nárůst nestandardních zaměstnání 
výrazně vyšší než celkový nárůst počtu 
pracovních míst: nejvíce vzrostl počet 
pracovních míst na částečný úvazek a dále 
počet dočasných pracovních míst19; 
vzhledem k tomu, že více než 1/3 
pracovníků na částečný úvazek takto 
pracuje nedobrovolně a každý druhý je v 
dočasném pracovním poměru20;

__________________ __________________
19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že během deseti 
let byl nárůst nestandardních zaměstnání 
výrazně vyšší než celkový nárůst počtu 
pracovních míst: nejvíce vzrostl počet 
pracovních míst na částečný úvazek a dále 
počet dočasných pracovních míst19; 
vzhledem k tomu, že více než 1/3 
pracovníků na částečný úvazek takto 

P. vzhledem k tomu, že během deseti 
let byl nárůst nestandardních zaměstnání 
výrazně vyšší než celkový nárůst počtu 
pracovních míst: nejvíce vzrostl počet 
pracovních míst na částečný úvazek a dále 
počet dočasných pracovních míst19; 
vzhledem k tomu, že více než 1/3 
pracovníků na částečný úvazek takto 
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pracuje nedobrovolně a každý druhý je v 
dočasném pracovním poměru pouze 
z důvodu nedostatku alternativ20;

pracuje nedobrovolně a každý druhý je v 
dočasném pracovním poměru pouze 
z důvodu nedostatku alternativ20; vzhledem 
k tomu, že byla objevena souvislost mezi 
nárůstem nestandardních forem 
zaměstnání a rostoucím podílem 
Evropanů ohrožených chudobou 
pracujících1h;

__________________ __________________
1hEurofound (2017), New forms of 
employment, Úřad pro publikace 
Evropské unie, Lucemburk.

19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že přeshraniční 
a sezónní pracovníci jsou vystaveni 
vysokému riziku chudoby pracujících a 
sociálního vyloučení a jsou často 
zaměstnáváni na základě krátkodobých 
pracovních smluv s malou nebo žádnou 
jistotou zaměstnání nebo sociální 
ochrany; vzhledem k tomu, že 
přeshraniční a sezónní pracovníci často 
pocházejí ze zranitelných regionů, menšin 
a znevýhodněných sociálních skupin, což 
zvyšuje riziko porušování jejich práv ze 
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strany náborářů, agentur nebo 
zaměstnavatelů; vzhledem k tomu, že 
mnoho přeshraničních a sezónních 
pracovníků je ohroženo nepřijatelnými 
pracovními podmínkami a zdravotními a 
bezpečnostními riziky při práci, což může 
způsobit trvalá zranění a nemoci, které 
ovlivňují jejich budoucí schopnost 
pracovat a získat příjem;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že pouze 20,7 % 
žen se zdravotním postižením a 28,6 % 
mužů se zdravotním postižením je 
zaměstnáno na plný úvazek7a; vzhledem k 
tomu, že osobám se zdravotním postižením 
je systematicky upíráno jejich právo 
pracovat na otevřeném trhu práce a že 
jsou zaměstnávány v chráněných dílnách, 
kde často nemají status zaměstnance a ani 
pracovní práva nebo zaručenou 
minimální mzdu8a; vzhledem k tomu, že se 
jedná o porušení jak Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením, 
tak Listiny základních práv; 
__________________
7a Index rovnosti žen a mužů v roce 2019.
8a 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2014_2019/documents/empl/dv/empl2014
1120-wss-people-disabilities-
/empl20141120-wss-people-disabilities-
en.pdf

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že dodatečné 
příjmy, větší flexibilita, získávání 
zkušeností, přilákání klientů a nedostatek 
příležitostí na tradičním trhu práce se jeví 
jako hlavní motivace k provádění práce 
prostřednictvím platforem; vzhledem k 
tomu, že práce prostřednictvím platforem 
je obecně pozitivní pro zapojení na trhu 
práce12a; vzhledem k tomu, že práce 
prostřednictvím platforem je různorodá, a 
v důsledku toho by univerzální řešení 
narušilo vznikání důležitých forem 
práce13a;
__________________
12a 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef18001en.pdf 
13a 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef18001en.pdf 

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že k největším 
výkyvům počtu pracovníků vykonávajících 
nejistou práci v EU dochází v oblasti 
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velkoobchodu a maloobchodu, dopravy a 
hotelových a stravovacích služeb; 
vzhledem k tomu, že v těchto odvětvích se 
počet nejistých pracovních míst ve třetím 
čtvrtletí roku 2019 ve srovnání s druhým 
čtvrtletím roku 2019 zvýšil v průměru o 
30 procent1a;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200511-1

Or. pl

Pozměňovací návrh 156
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že 
deindustrializace některých členských 
států Evropské unie přispívá ke ztrátě 
milionů přímých a nepřímých pracovních 
míst a že nebyla přijata žádná opatření 
odpovídající těmto výzvám, aby se tak 
zabránilo jevu přesídlování uvnitř i vně 
Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pb. vzhledem k tomu, že v červenci 
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2019 byl s cílem podporovat členské státy 
a Komisi v účinném uplatňování a 
prosazování práva Unie v oblasti mobility 
pracovní síly a koordinace sociálního 
zabezpečení zřízen Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti (ELA); vzhledem k 
tomu, že se očekává, že tento orgán 
dosáhne své plné provozní kapacity do 
roku 2024;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pc. vzhledem k tomu, že Komise 
oznámila svůj záměr předložit návrh na 
vytvoření evropského čísla sociálního 
zabezpečení; vzhledem k tomu, že k 
dnešnímu dni nebyl předložen žádný 
konkrétní návrh;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pd. vzhledem k tomu, že nejisté 
zaměstnání postihuje některé skupiny 
podstatně více než jiné, přičemž některé 
populace, jako jsou Romové, jsou 
nadměrně zastoupeny v atypické, 
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nestabilní a špatně placené práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pd. vzhledem k tomu, že úroveň 
vzdělání má velký dopad na riziko 
chudoby pracujících; vzhledem k tomu, že 
riziko chudoby pracujících je výrazně 
vyšší u pracovníků s nízkou kvalifikací; 
vzhledem k tomu, že v některých 
členských státech stále existuje riziko 
chudoby pracujících u pracovníků s vyšší 
kvalifikací1i;
__________________
1i Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe (Chudoba pracujících v Evropě), 
Úřad pro publikace Evropské unie, 
Lucemburk.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pe. vzhledem k tomu, že míra 
vzdělávání dospělých v EU v roce 2018 
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činila 11,1 %, zatímco cíl pro rok 2020 
činí 15 %1j; vzhledem k tomu, že 
technologie a inovace mají velký potenciál 
pro uvolnění příležitostí, avšak že více než 
40 % dospělých osob v EU nemá základní 
digitální dovednosti;
__________________
1j 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do
?tab=table&init=1&language=en&pcode
=sdg_04_60&plugin=1

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pf. vzhledem k tomu, že průzkum 
nadace Eurofound zjistil, že v souvislosti s 
onemocněním COVID-19 očekává 16 % 
pracovníků v EU, že pravděpodobně 
přijdou o práci v blízké budoucnosti1k;
__________________
1K Eurofound (2020), datový soubor 
Living, work and COVID-19 (Život, práce 
a COVID-19), Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění P g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pg. vzhledem k tomu, že podle 
průzkumu nadace Eurofound zažilo 
během pandemie COVID-19 50 % 
pracujících obyvatel v celé EU zkrácení 
své pracovní doby; vzhledem k tomu, že 
více než třetina (34 %) zaměstnaných osob 
uvedla, že jejich pracovní doba se „velmi“ 
zkrátila, a 16 % zaměstnaných osob 
uvedlo, že se zkrátila „mírně“1l;
__________________
1L Eurofound (2020), datový soubor 
Living, work and COVID-19 (Život, práce 
a COVID-19), Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Krize vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 skokově 

vypouští se
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vzrostla nezaměstnanost a také počet 
nejistých a nestandardních pracovních 
míst a během koronavirové krize se do 
centra pozornosti dostává také sociální 
otázka a ztráta zaměstnání, částečná 
nezaměstnanost a existenční nouze, 
například v drobné řemeslné výrobě; 
vzhledem k tomu, že se zmenšuje střední 
třída, rozevírají se nůžky mezi chudými a 
bohatými a v důsledku koronavirové 
krize se vyostřují nerovnosti v členských 
státech i mezi nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 skokově 
vzrostla nezaměstnanost a také počet 
nejistých a nestandardních pracovních 
míst a během koronavirové krize se do 
centra pozornosti dostává také sociální 
otázka a ztráta zaměstnání, částečná 
nezaměstnanost a existenční nouze, 
například v drobné řemeslné výrobě; 
vzhledem k tomu, že se zmenšuje střední 
třída, rozevírají se nůžky mezi chudými a 
bohatými a v důsledku koronavirové 
krize se vyostřují nerovnosti v členských 
státech i mezi nimi;

Q. vzhledem k tomu, že 40 % 
pracovníků uvádí, že jejich finanční 
situace je nyní horší než před pandemií 
COVID-19, kdy Evropská unie stále 
zažívala silný hospodářský růst; vzhledem 
k tomu, že podíl samostatně výdělečně 
činných respondentů, kteří vyjadřují své 
obavy, je podstatně vyšší než podíl 
zaměstnanců; vzhledem k tomu, že mnoho 
pracovníků vyjadřuje obavy z 
bezprostřední budoucnosti, přičemž 53 % 
respondentů samostatně výdělečně 
činných a 37 % zaměstnaných 
respondentů tvrdí, že se domnívají, že 
jejich finanční situace bude za tři měsíce 
horší1m;
__________________
1m Eurofound (2020), datový soubor 
Living, work and COVID-19 (Život, práce 
a COVID-19), Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data
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Or. en

Pozměňovací návrh 167
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 skokově 
vzrostla nezaměstnanost a také počet 
nejistých a nestandardních pracovních 
míst a během koronavirové krize se do 
centra pozornosti dostává také sociální 
otázka a ztráta zaměstnání, částečná 
nezaměstnanost a existenční nouze, 
například v drobné řemeslné výrobě; 
vzhledem k tomu, že se zmenšuje střední 
třída, rozevírají se nůžky mezi chudými a 
bohatými a v důsledku koronavirové 
krize se vyostřují nerovnosti v členských 
státech i mezi nimi;

Q. vzhledem k tomu, že scénáře 
finanční krize se opakují od roku 2008 a 
že sociální realita a trh se musí této 
nejistotě neustále přizpůsobovat;

Or. es

Pozměňovací návrh 168
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 skokově 
vzrostla nezaměstnanost a také počet 
nejistých a nestandardních pracovních míst 
a během koronavirové krize se do centra 
pozornosti dostává také sociální otázka a 
ztráta zaměstnání, částečná nezaměstnanost 
a existenční nouze, například v drobné 
řemeslné výrobě; vzhledem k tomu, že se 
zmenšuje střední třída, rozevírají se nůžky 

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 skokově 
vzrostla nezaměstnanost a také počet 
nejistých a nestandardních pracovních míst 
a během koronavirové krize se do centra 
pozornosti dostává také sociální otázka a 
ztráta zaměstnání, částečná nezaměstnanost 
a existenční nouze, například v drobné 
řemeslné výrobě;
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mezi chudými a bohatými a v důsledku 
koronavirové krize se vyostřují nerovnosti 
v členských státech i mezi nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 skokově vzrostla 
nezaměstnanost a také počet nejistých a 
nestandardních pracovních míst a během 
koronavirové krize se do centra pozornosti 
dostává také sociální otázka a ztráta 
zaměstnání, částečná nezaměstnanost a 
existenční nouze, například v drobné 
řemeslné výrobě; vzhledem k tomu, že se 
zmenšuje střední třída, rozevírají se nůžky 
mezi chudými a bohatými a v důsledku 
koronavirové krize se vyostřují nerovnosti 
v členských státech i mezi nimi;

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 značně vzrostla 
nezaměstnanost a také počet nejistých a 
nestandardních pracovních míst a během 
koronavirové krize se do centra pozornosti 
dostává také sociální otázka a ztráta 
zaměstnání, částečná nezaměstnanost a 
existenční nouze, například v drobné 
řemeslné výrobě; vzhledem k tomu, že se 
zmenšuje střední třída, zrychluje se 
sociální stratifikace a v důsledku 
koronavirové krize se vyostřují nerovnosti 
v členských státech i mezi nimi;

Or. pl

Pozměňovací návrh 170
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 skokově 
vzrostla nezaměstnanost a také počet 
nejistých a nestandardních pracovních míst 
a během koronavirové krize se do centra 
pozornosti dostává také sociální otázka a 
ztráta zaměstnání, částečná nezaměstnanost 

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 skokově 
vzrostla nezaměstnanost a také počet 
nejistých a nestandardních pracovních míst 
a během koronavirové krize se do centra 
pozornosti dostává také sociální otázka a 
ztráta zaměstnání, částečná nezaměstnanost 
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a existenční nouze, například v drobné 
řemeslné výrobě; vzhledem k tomu, že se 
zmenšuje střední třída, rozevírají se nůžky 
mezi chudými a bohatými a v důsledku 
koronavirové krize se vyostřují nerovnosti 
v členských státech i mezi nimi;

a existenční nouze, například u malých a 
středních podniků, v drobné řemeslné 
výrobě, u drobných obchodníků a u 
přeshraničních pracovníků; vzhledem k 
tomu, že se zmenšuje střední třída, 
rozevírají se nůžky mezi chudými a 
bohatými a v důsledku koronavirové 
krize se vyostřují nerovnosti v členských 
státech i mezi nimi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 skokově 
vzrostla nezaměstnanost a také počet 
nejistých a nestandardních pracovních míst 
a během koronavirové krize se do centra 
pozornosti dostává také sociální otázka a 
ztráta zaměstnání, částečná nezaměstnanost 
a existenční nouze, například v drobné 
řemeslné výrobě; vzhledem k tomu, že se 
zmenšuje střední třída, rozevírají se nůžky 
mezi chudými a bohatými a v důsledku 
koronavirové krize se vyostřují nerovnosti 
v členských státech i mezi nimi;

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 skokově 
vzrostla nezaměstnanost a také počet 
nejistých a nestandardních pracovních míst 
a během koronavirové krize se do centra 
pozornosti dostává také sociální otázka a 
ztráta zaměstnání, částečná nezaměstnanost 
a existenční nouze, například v drobné 
řemeslné výrobě; vzhledem k tomu, že 
inflace roste stejnou rychlostí jako mzdy; 
vzhledem k tomu, že se zmenšuje střední 
třída, rozevírají se nůžky mezi chudými a 
bohatými a v důsledku koronavirové 
krize se vyostřují nerovnosti v členských 
státech i mezi nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 skokově 
vzrostla nezaměstnanost a také počet 
nejistých a nestandardních pracovních míst 
a během koronavirové krize se do centra 
pozornosti dostává také sociální otázka a 
ztráta zaměstnání, částečná nezaměstnanost 
a existenční nouze, například v drobné 
řemeslné výrobě; vzhledem k tomu, že se 
zmenšuje střední třída, rozevírají se nůžky 
mezi chudými a bohatými a v důsledku 
koronavirové krize se vyostřují nerovnosti 
v členských státech i mezi nimi;

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 skokově 
vzrostla nezaměstnanost a také počet 
nejistých a nestandardních pracovních míst 
a během koronavirové krize se do centra 
pozornosti dostává také sociální otázka a 
ztráta zaměstnání, částečná nezaměstnanost 
a existenční nouze, například v drobné 
řemeslné výrobě; vzhledem k tomu, že se 
zmenšuje střední třída, rozevírají se nůžky 
mezi chudými a bohatými a v důsledku 
koronavirové krize se vyostřují nerovnosti 
v členských státech i mezi nimi, zejména v 
horských, venkovských, ostrovních a řídce 
osídlených oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 skokově 
vzrostla nezaměstnanost a také počet 
nejistých a nestandardních pracovních míst 
a během koronavirové krize se do centra 
pozornosti dostává také sociální otázka a 
ztráta zaměstnání, částečná nezaměstnanost 
a existenční nouze, například v drobné 
řemeslné výrobě; vzhledem k tomu, že se 
zmenšuje střední třída, rozevírají se nůžky 
mezi chudými a bohatými a v důsledku 
koronavirové krize se vyostřují nerovnosti 
v členských státech i mezi nimi;

Q. vzhledem k tomu, že během 
finanční krize v roce 2008 skokově 
vzrostla nezaměstnanost a také počet 
nejistých a nestandardních pracovních míst 
a během koronavirové krize se do centra 
pozornosti dostává také sociální otázka a 
ztráta zaměstnání, částečná nezaměstnanost 
a existenční nouze, například v drobné 
řemeslné výrobě; vzhledem k tomu, že se 
zmenšuje střední třída, rozevírají se nůžky 
mezi chudými a bohatými a v důsledku 
koronavirové krize se vyostřují nerovnosti 
v členských státech i mezi nimi; a 
vzhledem k tomu, že některé skupiny, jako 
jsou Romové, byly neúměrně zasaženy 
pandemií a omezovacími opatřeními9a; 
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__________________
9a http://ergonetwork.org/2020/04/eu-
recovery-plan-the-case-of-roma/

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Loucas Fourlas, José Manuel 
Fernandes, Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 bude mít významné sociální a 
hospodářské důsledky, které budou mít 
přímý dopad na zvyšování chudoby, 
zejména mezi nejzranitelnějšími 
skupinami společnosti, neboť její dopady 
pocítí nejvíce pracovníci na nejistých 
pracovních místech, jako jsou dočasní 
pracovníci, sezónní pracovníci, pracovníci 
platforem atd., jakož i v různých 
hospodářských odvětvích, která budou 
během pandemie a po ní zasažena ztrátou 
pracovních míst, snižováním mezd nebo 
omezováním pracovní doby; vzhledem k 
tomu, že 16 % pracovníků v EU se 
domnívá, že v blízké budoucnosti 
pravděpodobně přijdou o práci, a 40 % 
pracovníků uvádí, že jejich finanční 
situace je nyní horší než před pandemií20a;
__________________
20a Eurofound (2020), datový soubor 
Living, work and COVID-19 (Život, práce 
a COVID-19), Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data 

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že 75 % 
respondentů v průzkumu nadace 
Eurofound uvádí, že jejich finanční 
situace je nyní horší než před pandemií 
COVID-19, zatímco 68 % respondentů 
uvádí potíže vyjít se svým příjmem a 68 % 
není schopno zachovat svou životní 
úroveň bez příjmu na dobu delší než tři 
měsíce1n;
__________________
1N Eurofound (2020), datový soubor 
Living, work and COVID-19 (Život, práce 
a COVID-19), Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Eugen Tomac

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 měla ničivý dopad na světový 
trh práce a podle Mezinárodní organizace 
práce vedla k 14% snížení počtu 
odpracovaných hodin, což odpovídá 480 
milionům pracovních míst na plný úvazek 
na celém světě; vzhledem k tomu, že 
pandemie COVID-19 v Evropě snížila 
počet odpracovaných hodin o ekvivalent 
44 milionů pracovních míst na plný 
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úvazek20a;
__________________
20a ILO Monitor: COVID-19 a svět práce. 
5. vydání, 2020.

Or. xm

Pozměňovací návrh 177
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že rozsah 
současné recese a hrozící hospodářská 
krize si vyžadují naléhavou reakci, které 
Evropská unie nebude schopna v 
rozumném časovém rámci, což opět 
prokazuje rozdílnost názorů a přetrvávání 
národních zájmů při jednáních;

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že hospodářská 
krize způsobená pandemií Covid-19 bude 
mít vážné a trvalé důsledky pro trh práce, 
zejména pro mladé lidi, což je donutí k 
tomu, aby přijímali nejistá a nestandardní 
pracovní místa, což značně posílí 
nerovnosti;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 179
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že koronavirová 
krize ukázala potřebu inkluzivnější 
sociální ochrany vztahující se na všechny 
typy pracovníků, zejména osob samostatně 
výdělečně činných a pracovníků 
platforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qb. vzhledem k tomu, že počet 
pracovních míst s nízkými mzdami a 
vysoce placenými pracovními místy se 
nadále zvyšuje, ale počet povolání se 
střední mzdou se snižuje; vzhledem k 
tomu, že málo placená pracovní místa 
neznamenají nízkou kvalifikaci, zejména 
pro pracovníky platforem; vzhledem k 
tomu, že roste poptávka po vysoce 
vzdělaných pracovnících i pro pracovní 
místa s nízkou mzdou;

Or. en


