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Pozměňovací návrh 1
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. vzhledem k tomu, že průzkum 
nadace Eurofound zjistil, že finanční 
opatření prováděná vládami a sociálními 
partnery během pandemie omezila 
finanční obtíže; vzhledem k tomu, že 
průzkum rovněž zjistil mnohem vyšší míru 
důvěry jak v národní vládu, tak v EU, 
mezi respondenty, kteří obdrželi podporu; 
vzhledem k tomu, že průzkum ukazuje, že 
vzhledem k hospodářským důsledkům 
koronavirové krize se potýká s finanční 
zátěží více domácností než před začátkem 
krize; vzhledem k tomu, že téměř polovina 
všech respondentů (47 %) uvádí, že jejich 
domácnost se potýká s obtížemi; 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. vzhledem k tomu, že průzkum 
nadace Eurofound zjistil, že 13 % 
samostatně výdělečně činných 
respondentů bez zaměstnanců a 8 % 
respondentů, kteří pracovali pro 
zaměstnavatele, se od počátku pandemie 
COVID-19 stalo nezaměstnanými; 
vzhledem k tomu, že respondenti mladší 
věkové skupiny (18–34) a respondenti se 
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základním nebo středním vzděláním se 
během pandemie s větší pravděpodobností 
stali nezaměstnanými;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1b. vzhledem k tomu, že výzkum 
nadace Eurofound zdůrazňuje, že 
koronavirová krize představuje vážné 
riziko, že budou vymazána celá desetiletí 
pokroku dosaženého v oblasti rovnosti žen 
a mužů v účasti na trhu práce, zejména 
pokud je činnost dále omezována v 
odvětvích, kde je nadměrné zastoupení 
žen; vzhledem k tomu, že přijetí opatření 
je jak sociální, tak i ekonomickou 
nutností; vzhledem k tomu, že je důležité 
zavádět politická opatření, která mohou 
podpořit rovnost žen a mužů a začlenění 
žen do pracovní síly;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod -1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1c. vzhledem k tomu, že lze očekávat, 
že zdravotní krize způsobí hospodářskou a 
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sociální krizi, která hluboce ovlivní trhy 
práce; vzhledem k tomu, že předchozí 
výzkum nadace Eurofound ukazuje, že 
tuto situaci lze řešit opatřeními 
založenými na veřejných a sociálních 
partnerstvích za účelem zachování a 
vytváření podpory zaměstnanosti nebo 
příjmů nezaměstnaných a osob mimo 
pracovní sílu, přičemž je v tomto ohledu 
uznáván význam opatření 
spolufinancovaných z evropských fondů, 
jako je ESF a EFG;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí, že návrh rozpočtu 
na rok 2021 je založen na nových návrzích 
Komise týkajících se víceletého finančního 
rámce (VFR) na období 2021–2027 ze dne 
27. května 2020, a lituje toho, že návrh 
Rady ze dne 21. července 2020 je nižší než 
revidovaný návrh Komise (-25 700 
milionů EUR);

1. bere na vědomí, že návrh rozpočtu 
na rok 2021 je založen na nových návrzích 
Komise týkajících se víceletého finančního 
rámce (VFR) na období 2021–2027 ze dne 
27. května 2020;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí, že návrh rozpočtu 
na rok 2021 je založen na nových návrzích 
Komise týkajících se víceletého finančního 

1. bere na vědomí, že návrh rozpočtu 
na rok 2021 je založen na nových návrzích 
Komise týkajících se víceletého finančního 
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rámce (VFR) na období 2021–2027 ze dne 
27. května 2020, a lituje toho, že návrh 
Rady ze dne 21. července 2020 je nižší než 
revidovaný návrh Komise (-25 700 milionů 
EUR);

rámce (VFR) na období 2021–2027 ze dne 
27. května 2020, a konstatuje, že návrh 
Rady ze dne 21. července 2020 je nižší než 
revidovaný návrh Komise (-25 700 milionů 
EUR);

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí, že návrh rozpočtu 
na rok 2021 je založen na nových návrzích 
Komise týkajících se víceletého finančního 
rámce (VFR) na období 2021–2027 ze dne 
27. května 2020, a lituje toho, že návrh 
Rady ze dne 21. července 2020 je nižší než 
revidovaný návrh Komise (-25 700 milionů 
EUR);

1. bere na vědomí, že návrh rozpočtu 
na rok 2021 je založen na nových návrzích 
Komise týkajících se víceletého finančního 
rámce (VFR) na období 2021–2027 ze dne 
27. května 2020; vítá historický plán 
obnovy přijatý Evropskou radou, avšak 
lituje toho, že návrh Rady ze dne 21. 
července 2020 je nižší než revidovaný 
návrh Komise (-25 700 milionů EUR);

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí, že návrh rozpočtu 
na rok 2021 je založen na nových návrzích 
Komise týkajících se víceletého finančního 
rámce (VFR) na období 2021–2027 ze dne 
27. května 2020, a lituje toho, že návrh 
Rady ze dne 21. července 2020 je nižší než 

1. bere na vědomí, že návrh rozpočtu 
na rok 2021 je založen na nových návrzích 
Komise týkajících se víceletého finančního 
rámce (VFR) na období 2021–2027 ze dne 
27. května 2020, a lituje toho, že návrh 
Rady ze dne 21. července 2020 je nižší než 
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revidovaný návrh Komise (-25 700 milionů 
EUR);

revidovaný návrh Komise (-25 700 milionů 
EUR); kromě toho vyjadřuje politování 
nad pozdní a nedostatečnou reakcí obou 
institucí, pokud jde o řešení sociálního 
dopadu pandemie COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí, že návrh rozpočtu 
na rok 2021 je založen na nových návrzích 
Komise týkajících se víceletého finančního 
rámce (VFR) na období 2021–2027 ze dne 
27. května 2020, a lituje toho, že návrh 
Rady ze dne 21. července 2020 je nižší než 
revidovaný návrh Komise (-25 700 milionů 
EUR);

1. bere na vědomí, že návrh rozpočtu 
na rok 2021 je založen na nových návrzích 
Komise týkajících se víceletého finančního 
rámce (VFR) na období 2021–2027 ze dne 
27. května 2020, a lituje toho, že návrh 
Rady ze dne 21. července 2020 je nižší než 
revidovaný návrh Komise (-25 700 milionů 
EUR); zdůrazňuje, že současné výjimečné 
okolnosti nelze řešit rozpočtem určeným 
pro „obvyklou činnost“, a zdůrazňuje, že 
je zapotřebí ambicióznější reakce v 
souladu se stanoviskem Evropského 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že před pandemií 
COVID-19 bojovalo více než 100 milionů 

2. připomíná, že před pandemií 
COVID-19 bojovalo více než 100 milionů 
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Evropanů každodenně s chudobou a 
materiálním nedostatkem a že se tato 
situace v důsledku pandemie 
pravděpodobně ještě zhorší; uznává 
klíčovou úlohu Evropského sociálního 
fondu (ESF), Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí (YEI), 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG), programu pro 
zaměstnanost a sociální inovaci (EaSI) a 
Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD) ve stávajícím VFR na 
období 2014–2020;

Evropanů každodenně s chudobou a 
materiálním nedostatkem a že se tato 
situace v důsledku pandemie ještě dále 
zhorší; uznává klíčovou úlohu všech 
evropských fondů a programů v sociální 
oblasti, zejména Evropského sociálního 
fondu (ESF), Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí (YEI), 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG), programu pro 
zaměstnanost a sociální inovaci (EaSI) a 
Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD) ve stávajícím VFR na 
období 2014–2020 a ještě důležitější 
úlohu, kterou budou budoucí ESF+ a 
EFG hrát v příštích 7 letech;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že před pandemií 
COVID-19 bojovalo více než 100 milionů 
Evropanů každodenně s chudobou a 
materiálním nedostatkem a že se tato 
situace v důsledku pandemie 
pravděpodobně ještě zhorší; uznává 
klíčovou úlohu Evropského sociálního 
fondu (ESF), Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí (YEI), 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG), programu pro 
zaměstnanost a sociální inovaci (EaSI) a 
Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD) ve stávajícím VFR na 
období 2014–2020;

2. připomíná, že před pandemií 
COVID-19 bojovalo více než 100 milionů 
Evropanů každodenně s chudobou a 
materiálním nedostatkem a že se tato 
situace v důsledku pandemie 
pravděpodobně ještě zhorší; bere na 
vědomí úlohu Evropského sociálního fondu 
(ESF), Iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí (YEI), Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci (EFG), 
programu pro zaměstnanost a sociální 
inovaci (EaSI) a Fondu evropské pomoci 
nejchudším osobám (FEAD) ve stávajícím 
VFR na období 2014–2020;

Or. it
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Pozměňovací návrh 12
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že před pandemií 
COVID-19 bojovalo více než 100 milionů 
Evropanů každodenně s chudobou a 
materiálním nedostatkem a že se tato 
situace v důsledku pandemie 
pravděpodobně ještě zhorší; uznává 
klíčovou úlohu Evropského sociálního 
fondu (ESF), Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí (YEI), 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG), programu pro 
zaměstnanost a sociální inovaci (EaSI) a 
Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD) ve stávajícím VFR na 
období 2014–2020;

2. připomíná, že před pandemií 
COVID-19 bojovalo více než 100 milionů 
Evropanů každodenně s chudobou a 
materiálním nedostatkem a že se tato 
situace v důsledku pandemie 
pravděpodobně ještě zhorší, zejména u 
zranitelných sociálních skupin; uznává 
klíčovou úlohu Evropského sociálního 
fondu (ESF), Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí (YEI), 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG), programu pro 
zaměstnanost a sociální inovaci (EaSI) a 
Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD) ve stávajícím VFR na 
období 2014–2020;

Or. el

Pozměňovací návrh 13
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že před pandemií 
COVID-19 bojovalo více než 100 milionů 
Evropanů každodenně s chudobou a 
materiálním nedostatkem a že se tato 
situace v důsledku pandemie 
pravděpodobně ještě zhorší; uznává 
klíčovou úlohu Evropského sociálního 
fondu (ESF), Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí (YEI), 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG), programu pro 
zaměstnanost a sociální inovaci (EaSI) a 

2. připomíná, že před pandemií 
COVID-19 bojovalo více než 100 milionů 
Evropanů každodenně s chudobou a 
materiálním nedostatkem a že se tato 
situace v důsledku pandemie 
pravděpodobně ještě zhorší; uznává 
klíčovou úlohu Evropského sociálního 
fondu (ESF), Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí (YEI), 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG), programu pro 
zaměstnanost a sociální inovaci (EaSI) a 
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Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD) ve stávajícím VFR na 
období 2014–2020;

Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD) ve stávajícím VFR na 
období 2014–2020; vyzývá Unii, aby 
zvýšila úsilí o posílení soudržnosti a 
sociální konvergence v Evropě; navrhuje 
zdvojnásobit rozpočet ESF, a zejména 
FEAD, s cílem překonat chudobu v 
Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky a podniky 
katastrofální důsledky, a že proto vyžaduje 
bezprecedentní reakci; zdůrazňuje, že rok 
2021 bude z hlediska rozpočtu kritický, 
jelikož to bude první rok VFR na období 
2021–2027 a zároveň první rok „obnovy 
po koronavirové krizi“; zejména 
zdůrazňuje, že by rozpočet měl v době 
bezprecedentní krize v důsledku pandemie 
COVID-19 pomáhat zlepšovat situaci v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti;

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky a podniky 
katastrofální důsledky, a že proto vyžaduje 
bezprecedentní reakci; zdůrazňuje, že rok 
2021 bude z hlediska rozpočtu kritický, 
jelikož to bude první rok VFR na období 
2021–2027 a zároveň první rok „obnovy 
po koronavirové krizi“; zejména 
zdůrazňuje, že pouze sociální a udržitelný 
rozpočet, který nikoho neopomíjí, včetně 
atypických domácností, jako jsou rodiny 
LGBTIQ+ nebo rodiny samoživitelů, 
starších osob, migrantů a uprchlíků, 
Romů, mládeže a jiných znevýhodněných 
skupin, a kulturních a tvůrčích odvětví, 
bude mít dopad na oživení po pandemii 
COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
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Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky a podniky 
katastrofální důsledky, a že proto vyžaduje 
bezprecedentní reakci; zdůrazňuje, že rok 
2021 bude z hlediska rozpočtu kritický, 
jelikož to bude první rok VFR na období 
2021–2027 a zároveň první rok „obnovy 
po koronavirové krizi“; zejména 
zdůrazňuje, že by rozpočet měl v době 
bezprecedentní krize v důsledku pandemie 
COVID-19 pomáhat zlepšovat situaci v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti;

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany a jejich rodiny, pracovníky 
a podniky katastrofální důsledky, a že 
proto vyžaduje bezprecedentní reakci; v 
této souvislosti zdůrazňuje, že rok 2021 
bude z hlediska rozpočtu kritický; zejména 
zdůrazňuje, že by rozpočet měl mít v době 
bezprecedentní krize v důsledku pandemie 
COVID-19 jako prioritu zlepšení situace v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky a podniky 
katastrofální důsledky, a že proto vyžaduje 
bezprecedentní reakci; zdůrazňuje, že rok 
2021 bude z hlediska rozpočtu kritický, 
jelikož to bude první rok VFR na období 
2021–2027 a zároveň první rok „obnovy 
po koronavirové krizi“; zejména 
zdůrazňuje, že by rozpočet měl v době 
bezprecedentní krize v důsledku pandemie 
COVID-19 pomáhat zlepšovat situaci v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti;

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19, stejně jako nepřiměřená 
opatření přijatá vládami členských států, 
vyžádala v Evropě tisíce životů a vedla 
k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky a podniky 
katastrofální důsledky, a že proto vyžaduje 
bezprecedentní reakci; zdůrazňuje, že rok 
2021 bude z hlediska rozpočtu kritický, 
jelikož to bude první rok VFR na období 
2021–2027 a zároveň první rok „obnovy 
po koronavirové krizi“; zejména 
zdůrazňuje, že by rozpočet měl v době 
bezprecedentní krize v důsledku pandemie 
COVID-19 pomáhat zlepšovat situaci v 
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hospodářské oblasti a v oblasti 
zaměstnanosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky a podniky 
katastrofální důsledky, a že proto vyžaduje 
bezprecedentní reakci; zdůrazňuje, že rok 
2021 bude z hlediska rozpočtu kritický, 
jelikož to bude první rok VFR na období 
2021–2027 a zároveň první rok „obnovy 
po koronavirové krizi“; zejména 
zdůrazňuje, že by rozpočet měl v době 
bezprecedentní krize v důsledku pandemie 
COVID-19 pomáhat zlepšovat situaci v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti;

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky, zejména 
pracovníky v první linii, a podniky, 
zejména velmi malé podniky a malé a 
střední podniky, katastrofální důsledky, a 
že proto vyžaduje bezprecedentní reakci; 
zdůrazňuje, že rok 2021 bude z hlediska 
rozpočtu kritický, jelikož to bude první rok 
VFR na období 2021–2027 a zároveň první 
rok „obnovy po koronavirové krizi“; 
zejména zdůrazňuje, že by rozpočet měl v 
době bezprecedentní krize v důsledku 
pandemie COVID-19 pomáhat zlepšovat 
situaci v sociální oblasti a v oblasti 
zaměstnanosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky a podniky 

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky a podniky 
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katastrofální důsledky, a že proto vyžaduje 
bezprecedentní reakci; zdůrazňuje, že rok 
2021 bude z hlediska rozpočtu kritický, 
jelikož to bude první rok VFR na období 
2021–2027 a zároveň první rok „obnovy 
po koronavirové krizi“; zejména 
zdůrazňuje, že by rozpočet měl v době 
bezprecedentní krize v důsledku pandemie 
COVID-19 pomáhat zlepšovat situaci v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti;

katastrofální důsledky, a že proto vyžaduje 
bezprecedentní a efektivní reakci; 
zdůrazňuje, že rok 2021 bude z hlediska 
rozpočtu kritický, jelikož to bude první rok 
VFR na období 2021–2027 a zároveň první 
rok „obnovy po koronavirové krizi“; 
zejména zdůrazňuje, že by rozpočet měl v 
době bezprecedentní krize v důsledku 
pandemie COVID-19 pomáhat zlepšovat 
situaci v sociální oblasti a v oblasti 
zaměstnanosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 19
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky a podniky 
katastrofální důsledky, a že proto vyžaduje 
bezprecedentní reakci; zdůrazňuje, že rok 
2021 bude z hlediska rozpočtu kritický, 
jelikož to bude první rok VFR na období 
2021–2027 a zároveň první rok „obnovy 
po koronavirové krizi“; zejména 
zdůrazňuje, že by rozpočet měl v době 
bezprecedentní krize v důsledku pandemie 
COVID-19 pomáhat zlepšovat situaci v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti;

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky, nevládní a 
charitativní organizace a podniky 
katastrofální důsledky, a že proto vyžaduje 
bezprecedentní reakci; zdůrazňuje, že rok 
2021 bude z hlediska rozpočtu kritický, 
jelikož to bude první rok VFR na období 
2021–2027 a zároveň první rok „obnovy 
po koronavirové krizi“; zejména 
zdůrazňuje, že by rozpočet měl v době 
bezprecedentní krize v důsledku pandemie 
COVID-19 pomáhat zlepšovat situaci v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky a podniky 
katastrofální důsledky, a že proto vyžaduje 
bezprecedentní reakci; zdůrazňuje, že rok 
2021 bude z hlediska rozpočtu kritický, 
jelikož to bude první rok VFR na období 
2021–2027 a zároveň první rok „obnovy 
po koronavirové krizi“; zejména 
zdůrazňuje, že by rozpočet měl v době 
bezprecedentní krize v důsledku pandemie 
COVID-19 pomáhat zlepšovat situaci v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti;

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky a podniky 
katastrofální důsledky, a že proto vyžaduje 
bezprecedentní reakci; zdůrazňuje, že rok 
2021 bude z hlediska rozpočtu kritický, 
jelikož to bude první rok VFR na období 
2021–2027 a zároveň první rok „obnovy 
po koronavirové krizi“; zejména 
zdůrazňuje, že by rozpočet měl v době 
bezprecedentní krize v důsledku pandemie 
COVID-19 pomáhat zlepšovat situaci v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti; 
zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2021 musí 
nejen reagovat na mnoho sociálních výzev 
a výzev v oblasti zaměstnanosti, které 
přináší pandemie COVID-19, ale také 
provázet pracovníky a podniky při 
transformaci směrem k solidárnější, 
digitálnější a zelenější ekonomice;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Samira Rafaela, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky a podniky 
katastrofální důsledky, a že proto vyžaduje 
bezprecedentní reakci; zdůrazňuje, že rok 
2021 bude z hlediska rozpočtu kritický, 
jelikož to bude první rok VFR na období 
2021–2027 a zároveň první rok „obnovy 

3. vzhledem k tomu, že si pandemie 
COVID-19 vyžádala v Evropě tisíce životů 
a vedla k bezprecedentní krizi, která má 
pro občany, rodiny, pracovníky a podniky 
katastrofální důsledky, a že proto vyžaduje 
bezprecedentní reakci; zdůrazňuje, že rok 
2021 bude z hlediska rozpočtu kritický, 
jelikož to bude první rok VFR na období 
2021–2027 a zároveň první rok „obnovy 
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po koronavirové krizi“; zejména 
zdůrazňuje, že by rozpočet měl v době 
bezprecedentní krize v důsledku pandemie 
COVID-19 pomáhat zlepšovat situaci v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti;

po koronavirové krizi“; zejména 
zdůrazňuje, že by rozpočet měl v době 
bezprecedentní krize v důsledku pandemie 
COVID-19 pomáhat zlepšovat situaci v 
sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti; 
vítá v této souvislosti, že rozpočet na rok 
2021 bude doplněn o 211 miliard EUR ve 
formě grantů a o přibližně 133 miliard 
EUR ve formě úvěrů v rámci nástroje 
Next Generation EU, což musí rovněž 
pomoci řešit sociální a hospodářské 
dopady krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že v souladu s 
článkem 151 SFEU Unie a členské státy, 
vědomy si základních sociálních práv, jak 
jsou stanovena v Evropské sociální chartě 
podepsané v Turíně dne 18. října 1961 a 
Chartě Společenství základních sociálních 
práv pracovníků z roku 1989, mají mít za 
cíl podporu zaměstnanosti, zlepšování 
životních a pracovních podmínek, řádnou 
sociální ochranu, rozvoj trvalých vysoce 
kvalitních pracovních míst a boj proti 
vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 
2021 by se měl zaměřit především na 
zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a 
na podporu oživení členských států a 
zároveň stavět na Zelené dohodě pro 
Evropu a digitální transformaci; 
zdůrazňuje, že Unie a všechny členské 
státy musí prokázat plnou solidaritu s 
těmi, kteří to nejvíce potřebují, a zajistit, 
aby žádná země nebyla ponechána v boji 
proti pandemii sama;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-
Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. připomíná, že Evropský parlament 
ve svém usnesení ze dne 17. dubna 2020 o 
koordinovaných opatřeních EU v boji 
proti pandemii COVID-19 a jejím 
následkům vyzval Komisi a členské státy, 
aby prostřednictvím specializovaného 
mimořádného fondu upřednostňovaly 
opatření na pomoc a zmírňování krizí pro 
zámořské země a území a nejvzdálenější 
regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 
mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 
kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 
na trh práce je třeba podporovat a 
prosazovat;

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu; 
je přesvědčen, že tvorba pracovních míst 
je nejlepším nástrojem v boji proti 
chudobě; vyzývá proto členské státy, aby 
plně začlenily zranitelné osoby, zejména 
osoby se zdravotním postižením, na trh 
práce; vyzývá členské státy, aby bojovaly 
proti dětské chudobě a chudobě ve stáří;

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 
mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 
kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 
na trh práce je třeba podporovat a 
prosazovat;

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 
mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 
kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
zranitelných a znevýhodněných skupin, 
jako jsou lidé žijící v chudobě, 
nezaměstnaní, starší lidé, mladí lidé, 
osoby se zdravotním postižením, mobilní 
pracovníci a migranti;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 
mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 
kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 
na trh práce je třeba podporovat a 
prosazovat;

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo přinést kvalitní pracovní příležitosti, 
které zapadají do kontextu Zelené dohody 
pro Evropu a udržitelného rozvoje růstu v 
klimaticky neutrální ekonomice, ke 
zvýšení odolnosti našich společenství a 
mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 
kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
skutečně i potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 
na trh práce je třeba podporovat a 
prosazovat; uznává, že většina odvětví, 
která byla krizí nejvíce zasažena, byla 
odvětví s převahou žen a základní odvětví 
s již tak nejistými pracovními podmínkami 
a že je třeba vynaložit zvláštní úsilí a 
vyčlenit zvláštní prostředky na zlepšení 
pracovních podmínek a uznávání těchto 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 
mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 
kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu a 
unijní rozpočet by měly přinášet lidem 
prospěch a zaměřit se přednostně na 
kvalitní pracovní místa a udržitelný růst, 
vést ke zvýšení odolnosti našich 
společenství a měly by být doplněny 
silným sociálním rozměrem zaměřeným na 
sociální a hospodářskou nerovnost a 
potřeby těch, kteří byli krizí zasaženi 
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na trh práce je třeba podporovat a 
prosazovat;

nejvíce, zejména potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 
na trh práce je třeba podporovat a 
prosazovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 
mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 
kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 
na trh práce je třeba podporovat a 
prosazovat;

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 
mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 
kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, včetně menšin, 
osob se zdravotním postižením nebo 
samoživitelů, jejichž začlenění na trh práce 
je třeba podporovat a prosazovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 
mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 
mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost v EU a v jejích 



PE657.169v01-00 20/50 AM\1212310CS.docx

CS

kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 
na trh práce je třeba podporovat a 
prosazovat;

zámořských územích a zemích a potřeby 
těch, kteří byli krizí zasaženi nejvíce, 
zejména potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 
na trh práce je třeba podporovat a 
prosazovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 
mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 
kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 
na trh práce je třeba podporovat a 
prosazovat;

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 
mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 
kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 
na trh práce je třeba podporovat a 
prosazovat; zdůrazňuje, že starší lidé patří 
k nejzranitelnějším skupinám a že by měla 
být poskytnuta finanční podpora 
programům na zmírnění jejich obtíží;

Or. sl

Pozměňovací návrh 32
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 
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mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 
kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 
na trh práce je třeba podporovat a 
prosazovat;

mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 
kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 
na trh práce nebo udržení na tomto trhu je 
třeba podporovat a prosazovat;

Or. el

Pozměňovací návrh 33
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 
mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 
kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 
na trh práce je třeba podporovat a 
prosazovat;

4. zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by 
mělo vést k oživení zaměstnanosti a růstu, 
ke zvýšení odolnosti našich společenství a 
mělo by být doplněno silným sociálním 
rozměrem zaměřeným na sociální a 
hospodářskou nerovnost a potřeby těch, 
kteří byli krizí zasaženi nejvíce, zejména 
mladých, potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin, jejichž začlenění 
na trh práce je třeba podporovat a 
prosazovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí 
přistupovaly jako k záležitosti, kterou je 
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třeba řešit prioritně, zejména v rámci 
evropského oživení, a aby plně využívaly 
finančních nástrojů, jako je záruka pro 
mladé lidi, programů EU, jako je 
Erasmus+, a individuálně uzpůsobených 
opatření k boji proti nezaměstnanosti 
mladých lidí a podpoře jejich 
zaměstnatelnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná závazek Komise 
předložit co nejdříve legislativní návrh 
evropského systému zajištění dávek v 
nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrh Komise, aby bylo na 
Fond pro spravedlivou transformaci v roce 
2021 vyčleněno 1,5 miliardy EUR, a 
zdůrazňuje, že tento fond musí hrát 
klíčovou úlohu při podpoře rekvalifikace 
pracovníků;

5. bere na vědomí návrh Komise, aby 
bylo na Fond pro spravedlivou 
transformaci v roce 2021 vyčleněno 1,5 
miliardy EUR, a zdůrazňuje, že tento fond 
musí hrát klíčovou úlohu při podpoře 
rekvalifikace pracovníků;

Or. de
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Pozměňovací návrh 37
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrh Komise, aby bylo na 
Fond pro spravedlivou transformaci v roce 
2021 vyčleněno 1,5 miliardy EUR, a 
zdůrazňuje, že tento fond musí hrát 
klíčovou úlohu při podpoře rekvalifikace 
pracovníků;

5. bere na vědomí návrh Komise, aby 
bylo na Fond pro spravedlivou 
transformaci v roce 2021 vyčleněno 1,5 
miliardy EUR, a zdůrazňuje, že tento fond 
musí hrát klíčovou úlohu při podpoře 
rekvalifikace pracovníků;

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrh Komise, aby bylo na 
Fond pro spravedlivou transformaci v roce 
2021 vyčleněno 1,5 miliardy EUR, a 
zdůrazňuje, že tento fond musí hrát 
klíčovou úlohu při podpoře rekvalifikace 
pracovníků;

5. vítá návrh Komise, aby bylo na 
Fond pro spravedlivou transformaci v roce 
2021 vyčleněno 1,5 miliardy EUR, a 
zdůrazňuje, že tento fond se musí zaměřit 
na potřeby jednotlivců a dobré sociální 
podmínky a vést k sociální udržitelnosti 
podporou vytváření důstojných a 
udržitelných pracovních míst, 
rekvalifikacemi pracovníků a vytvářením 
sociální infrastruktury, aby nikdo nebyl 
opomenut;

Or. en

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



PE657.169v01-00 24/50 AM\1212310CS.docx

CS

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrh Komise, aby bylo na 
Fond pro spravedlivou transformaci v roce 
2021 vyčleněno 1,5 miliardy EUR, a 
zdůrazňuje, že tento fond musí hrát 
klíčovou úlohu při podpoře rekvalifikace 
pracovníků;

5. vítá návrh Komise, aby bylo na 
Fond pro spravedlivou transformaci v roce 
2021 vyčleněno 1,5 miliardy EUR, a 
zdůrazňuje, že tento fond musí hrát 
klíčovou úlohu při podpoře rovných 
pracovních příležitostí mezi oběma 
pohlavími a podpoře rekvalifikace 
pracovníků poskytováním přiměřeného 
celoživotního vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrh Komise, aby bylo na 
Fond pro spravedlivou transformaci v roce 
2021 vyčleněno 1,5 miliardy EUR, a 
zdůrazňuje, že tento fond musí hrát 
klíčovou úlohu při podpoře rekvalifikace 
pracovníků;

5. vítá návrh Komise, aby bylo na 
Fond pro spravedlivou transformaci v roce 
2021 vyčleněno 1,5 miliardy EUR, a 
zdůrazňuje, že tento fond musí hrát 
klíčovou úlohu při podpoře rekvalifikace 
pracovníků na novou, moderní práci;

Or. el

Pozměňovací návrh 41
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá navrhovaný rozpočet Komise s 
větším přídělem na vnější činnost, který 
zahrnuje Evropský rozvojový fond (ERF); 
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připomíná řešený návrh týkající se 
začlenění ERF do rozpočtu a jeho 
zařazení do rozpočtu EU, což podporuje 
Parlament a Komise; připomíná rovněž, 
že finanční prostředky ERF by měly 
využívat zámořská území a země;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá nadcházející racionalizaci 
stávajícího fondu ESF, iniciativy YEI, 
programu FEAD a fondu EaSI v rámci 
Evropského sociálního fondu plus 
(ESF+), jež umožní posílit součinnost a 
snížit administrativní zátěž; připomíná, že 
ESF+ bude hlavním finančním nástrojem 
pro posílení sociálního rozměru Evropy, 
jelikož uvede do praxe zásady evropského 
pilíře sociálních práv; zejména 
upozorňuje na klíčovou úlohu ESF+ ve 
fázi následující po pandemii; varuje, že 
jakékoli snížení rozpočtu ESF+ by mohlo 
ohrozit jeho účinné provádění a dosažení 
jeho cílů; v tomto ohledu je znepokojen 
navrhovanou výší prostředků, kterou 
předložila Komise pro ESF+ v návrhu 
rozpočtu na rok 2021 (12 655,1 milionu 
EUR v prostředcích na závazky, 15 374,8 
milionu EUR v prostředcích na platby); 

6. domnívá se, že stávající Evropský 
sociální fond (ESF), iniciativa YEI a 
Program pro zaměstnanost a sociální 
inovace (EaSI) měly zatím malý dopad a 
problémy, kvůli nimž byly vytvořeny, 
nebyly účinným způsobem vyřešeny; 
zejména upozorňuje, že byrokracie ESF 
brání účinnému provádění programů 
pomoci; zdůrazňuje, že obsáhlé a složité 
administrativní podmínky pro malé 
organizace jsou velmi náročné na 
pracovní sílu a čas a že struktura ESF je 
mnohem více zaměřena na procesy než 
vyhodnocování; zdůrazňuje proto potřebu 
důkladné racionalizace těchto fondů a 
snížení administrativní zátěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá nadcházející racionalizaci 
stávajícího fondu ESF, iniciativy YEI, 
programu FEAD a fondu EaSI v rámci 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+), 
jež umožní posílit součinnost a snížit 
administrativní zátěž; připomíná, že ESF+ 
bude hlavním finančním nástrojem pro 
posílení sociálního rozměru Evropy, jelikož 
uvede do praxe zásady evropského pilíře 
sociálních práv; zejména upozorňuje na 
klíčovou úlohu ESF+ ve fázi následující po 
pandemii; varuje, že jakékoli snížení 
rozpočtu ESF+ by mohlo ohrozit jeho 
účinné provádění a dosažení jeho cílů; v 
tomto ohledu je znepokojen navrhovanou 
výší prostředků, kterou předložila Komise 
pro ESF+ v návrhu rozpočtu na rok 2021 
(12 655,1 milionu EUR v prostředcích na 
závazky, 15 374,8 milionu EUR v 
prostředcích na platby);

6. vítá nadcházející racionalizaci 
stávajícího fondu ESF, iniciativy YEI, 
programu FEAD a fondu EaSI v rámci 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+), 
jež umožní posílit součinnost a snížit 
administrativní zátěž; připomíná, že ESF+ 
bude hlavním finančním nástrojem pro 
posílení sociálního rozměru Evropy; 
zejména upozorňuje na klíčovou úlohu 
ESF+ ve fázi následující po pandemii; 
varuje, že jakékoli snížení rozpočtu ESF+ 
by mohlo ohrozit jeho účinné provádění a 
dosažení jeho cílů; v tomto ohledu je 
znepokojen navrhovanou výší prostředků, 
kterou předložila Komise pro ESF+ v 
návrhu rozpočtu na rok 2021 (12 655,1 
milionu EUR v prostředcích na závazky, 
15 374,8 milionu EUR v prostředcích na 
platby);

Or. it

Pozměňovací návrh 44
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá nadcházející racionalizaci 
stávajícího fondu ESF, iniciativy YEI, 
programu FEAD a fondu EaSI v rámci 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+), 
jež umožní posílit součinnost a snížit 
administrativní zátěž; připomíná, že ESF+ 
bude hlavním finančním nástrojem pro 
posílení sociálního rozměru Evropy, 
jelikož uvede do praxe zásady evropského 
pilíře sociálních práv; zejména upozorňuje 
na klíčovou úlohu ESF+ ve fázi 

6. uznává nadcházející racionalizaci 
stávajícího fondu ESF, iniciativy YEI, 
programu FEAD a fondu EaSI v rámci 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+), 
jež by měla umožnit posílení součinnosti a 
snížení administrativní zátěže; připomíná, 
že ESF+ bude hlavním finančním 
nástrojem pro posílení sociálního rozměru 
Evropy a pro oživení v období po 
pandemii COVID-19, jelikož uvede do 
praxe zásady evropského pilíře sociálních 
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následující po pandemii; varuje, že 
jakékoli snížení rozpočtu ESF+ by mohlo 
ohrozit jeho účinné provádění a dosažení 
jeho cílů; v tomto ohledu je znepokojen 
navrhovanou výší prostředků, kterou 
předložila Komise pro ESF+ v návrhu 
rozpočtu na rok 2021 (12 655,1 milionu 
EUR v prostředcích na závazky, 15 374,8 
milionu EUR v prostředcích na platby);

práv; varuje, že jakékoli snížení rozpočtu 
ESF+ by mohlo ohrozit nejen jeho účinné 
provádění a dosažení jeho cílů, ale i 
zajištění účinného oživení; v tomto ohledu 
je znepokojen navrhovanou výší 
prostředků, kterou předložila Komise pro 
ESF+ v návrhu rozpočtu na rok 2021 (12 
655,1 milionu EUR v prostředcích na 
závazky, 15 374,8 milionu EUR v 
prostředcích na platby), a vyzývá k 
výraznému zvýšení této částky, zejména s 
cílem řešit dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí a starších 
osob, dětskou chudobu, riziko chudoby a 
sociálního vyloučení, diskriminaci, 
zajištění posíleného sociálního dialogu, 
řešení dlouhodobé strukturální 
demografické změny a zaručení přístupu 
pro všechny, zejména pro stárnoucí 
obyvatelstvo, k důležitým a klíčovým 
službám, jako je zdravotní péče, sociální 
ochrana, mobilita, přiměřená výživa a 
důstojné bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá nadcházející racionalizaci 
stávajícího fondu ESF, iniciativy YEI, 
programu FEAD a fondu EaSI v rámci 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+), 
jež umožní posílit součinnost a snížit 
administrativní zátěž; připomíná, že ESF+ 
bude hlavním finančním nástrojem pro 
posílení sociálního rozměru Evropy, 
jelikož uvede do praxe zásady evropského 
pilíře sociálních práv; zejména upozorňuje 
na klíčovou úlohu ESF+ ve fázi následující 
po pandemii; varuje, že jakékoli snížení 

6. vítá nadcházející sloučení 
stávajícího fondu ESF, iniciativy YEI, 
programu FEAD a fondu EaSI v rámci 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+), 
jež umožní posílit součinnost a snížit 
administrativní zátěž, nicméně vyjadřuje 
politování nad tím, že celková částka je 
stále pod úrovní období 2014–2020, a je 
hluboce znepokojen dlouhodobými 
důsledky těchto nedostatečných 
finančních zdrojů; připomíná, že ESF+ 
bude hlavním finančním nástrojem pro 
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rozpočtu ESF+ by mohlo ohrozit jeho 
účinné provádění a dosažení jeho cílů; v 
tomto ohledu je znepokojen navrhovanou 
výší prostředků, kterou předložila Komise 
pro ESF+ v návrhu rozpočtu na rok 2021 
(12 655,1 milionu EUR v prostředcích na 
závazky, 15 374,8 milionu EUR v 
prostředcích na platby);

posílení sociálního rozměru Evropy, 
jelikož uvede do praxe zásady evropského 
pilíře sociálních práv; zejména upozorňuje 
na klíčovou úlohu ESF+ ve fázi následující 
po pandemii; varuje, že jakékoli snížení 
rozpočtu ESF+ by mohlo ohrozit jeho 
účinné provádění a dosažení jeho cílů; v 
tomto ohledu je znepokojen navrhovanou 
výší prostředků, kterou předložila Komise 
pro ESF+ v návrhu rozpočtu na rok 2021 
(12 655,1 milionu EUR v prostředcích na 
závazky, 15 374,8 milionu EUR v 
prostředcích na platby);

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá nadcházející racionalizaci 
stávajícího fondu ESF, iniciativy YEI, 
programu FEAD a fondu EaSI v rámci 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+), 
jež umožní posílit součinnost a snížit 
administrativní zátěž; připomíná, že ESF+ 
bude hlavním finančním nástrojem pro 
posílení sociálního rozměru Evropy, 
jelikož uvede do praxe zásady evropského 
pilíře sociálních práv; zejména upozorňuje 
na klíčovou úlohu ESF+ ve fázi následující 
po pandemii; varuje, že jakékoli snížení 
rozpočtu ESF+ by mohlo ohrozit jeho 
účinné provádění a dosažení jeho cílů; v 
tomto ohledu je znepokojen navrhovanou 
výší prostředků, kterou předložila Komise 
pro ESF+ v návrhu rozpočtu na rok 2021 
(12 655,1 milionu EUR v prostředcích na 
závazky, 15 374,8 milionu EUR v 
prostředcích na platby);

6. vítá nadcházející racionalizaci 
stávajícího fondu ESF, iniciativy YEI, 
programu FEAD a fondu EaSI v rámci 
Evropského sociálního fondu plus (ESF+), 
jež umožní posílit součinnost a snížit 
administrativní zátěž; připomíná, že ESF+ 
bude hlavním finančním nástrojem pro 
posílení sociálního rozměru Evropy, 
jelikož uvede do praxe zásady evropského 
pilíře sociálních práv; zejména upozorňuje 
na klíčovou úlohu ESF+ ve fázi následující 
po pandemii; varuje, že jakékoli snížení 
rozpočtu ESF+ ohrozí jeho účinné 
provádění a dosažení jeho cílů; v tomto 
ohledu je znepokojen navrhovanou výší 
prostředků, kterou předložila Komise pro 
ESF+ v návrhu rozpočtu na rok 2021 (12 
655,1 milionu EUR v prostředcích na 
závazky, 15 374,8 milionu EUR v 
prostředcích na platby);

Or. el
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Pozměňovací návrh 47
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá v tomto ohledu návrh Komise 
na nový nástroj REACT-EU, jehož cílem 
je zvýšit objem finančních prostředků 
vyčleněných na politiku soudržnosti nad 
rámec stávajících přídělů na období 2014–
2020 a navíc k navrhovaným finančním 
prostředkům na období 2021–2027; je 
však znepokojen jeho dočasnou krátkou 
povahou a skutečností, že ESF+ sám 
nemá dostatečné finanční zdroje pro 
zbytek období VFR; vyzývá Komisi, aby do 
31. března 2025 předložila Evropskému 
parlamentu a Radě hodnotící zprávu o 
programu REACT-EU, která bude 
zahrnovat rozpočtové závazky na roky 
2020, 2021 a 2022, včetně informací o 
dosažení cílů programu REACT-EU, 
účinnosti využívání jeho zdrojů, druzích 
financovaných opatření, příjemcích a 
konečných příjemcích finančních 
prostředků a jejich evropské přidané 
hodnotě při podpoře hospodářského 
oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. souhlasí s předpovědí Komise, že v 
souvislosti s oživením po pandemii 
COVID-19 bude boj proti dětské chudobě 
v nadcházejících letech ještě důležitější; v 
této souvislosti zdůrazňuje postoj 
Parlamentu a Komise, že členské státy by 
měly vyčlenit alespoň 5 % zdrojů ESF+ v 
rámci sdíleného řízení na podporu 
činností v rámci evropské záruky pro děti; 
v důsledku toho a v souladu s postojem 
Parlamentu k ESF+ trvá na tom, aby byla 
v rámci ESF+ vytvořena samostatná 
rozpočtová položka pro evropskou záruku 
pro děti s přídělem 3 miliard na rok 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že krize COVID-19 již 
připravila mnoho lidí o zaměstnání, 
zejména mladých lidí, kteří mají častěji 
nejisté zaměstnání; vítá v této souvislosti 
plány Komise na posílení evropského 
systému záruk pro mladé lidi a 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské 
státy i nadále investovaly dostatečné 
zdroje ESF+ do opatření na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí, a aby proto 
nejméně 15 % svých zdrojů ESF+ v rámci 
sdíleného řízení přidělily na cílené akce a 
strukturální reformy na podporu kvalitní 
zaměstnanosti mladých lidí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. vítá řadu nových návrhů Komise 
na řešení sociálních dopadů současných 
nebo budoucích krizí; v této souvislosti 
bere na vědomí zavedení dočasných 
opatření v rámci ESF+ v reakci na 
mimořádné okolnosti; varuje před 
možným rizikem oslabení povinností 
tematického soustředění, které by ohrozily 
klíčové cíle a investice ESF+, jakož i 
dobré využívání a účinnost investic z 
ESF+, neboť v případě výjimečných 
okolností může Komise přijmout 
prováděcí akty, kterými rozšíří oblast 
působnosti ESF+ a sníží povinnosti 
tematického soustředění;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. dále v tomto ohledu bere na 
vědomí návrh Komise na financování 
systémů krátké pracovní doby v rámci 
těchto dočasných opatření; připomíná 
však, že systémy krátké pracovní doby 
budou již financovány z nově zavedeného 
dočasného nástroje SURE, který má 
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mnohem větší objem, a že se Komise 
zavázala, že brzy zavede stálý nástroj ve 
formě evropského systému zajištění v 
nezaměstnanosti; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že ESF+ má již omezené 
zdroje na své původní tematické zaměření, 
které by v takovém případě mohly být dále 
sníženy; dále připomíná, že systémy 
krátké pracovní doby vyžadují mnohem 
více peněz; v této souvislosti vyzývá 
Komisi, aby bezodkladně zavedla evropský 
systém zajištění v nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6f. zdůrazňuje význam zásady 
partnerství s cílem zajistit zapojení 
sociálních partnerů do všech fází 
plánování, provádění a monitorování 
projektů financovaných z evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI 
fondy); považuje za nezbytné, aby byla 
zásada partnerství zahrnuta do 
evropských strukturálních a investičních 
fondů i do dalších příslušných fondů EU, 
včetně facility na podporu oživení a 
odolnosti (RFF), REACT EU, a to i pro 
období 2021–2027;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že nadcházející 
racionalizace by měla být založena na 
důkazech a posouzení dopadů a měla by 
být v souladu s programem zlepšování 
právní úpravy i se souvisejícími 
doporučeními Evropského účetního 
dvora; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
činnost prováděná v oblasti zaměstnanosti 
a sociálních věcí by měla vždycky vyústit 
ve strategická opatření s jasně 
definovanými cíli a že účinné a účelné 
výdaje jsou stejně důležité jako celkové 
stropy rozpočtu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že nadcházející 
racionalizace by měla být založena na 
důkazech a posouzení dopadů a měla by 
být v souladu s programem zlepšování 
právní úpravy i se souvisejícími 
doporučeními Evropského účetního dvora; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že činnost 
prováděná v oblasti zaměstnanosti a 
sociálních věcí by měla vždycky vyústit ve 
strategická opatření s jasně definovanými 
cíli a že účinné a účelné výdaje jsou stejně 
důležité jako celkové stropy rozpočtu;

7. zdůrazňuje, že nadcházející 
racionalizace by měla být založena na 
důkazech a posouzení dopadů a měla by 
být v souladu s programem zlepšování 
právní úpravy i se souvisejícími 
doporučeními Evropského účetního dvora; 
domnívá se, že racionalizace by měla 
rovněž pomoci řešit sociální dopady, na 
něž poukázala krize COVID-19; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že činnost 
prováděná v oblasti zaměstnanosti a 
sociálních věcí by měla vždycky vyústit ve 
strategická opatření s jasně definovanými 
cíli a že účinné a účelné výdaje jsou stejně 
důležité jako celkové stropy rozpočtu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že nadcházející 
racionalizace by měla být založena na 
důkazech a posouzení dopadů a měla by 
být v souladu s programem zlepšování 
právní úpravy i se souvisejícími 
doporučeními Evropského účetního dvora; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že činnost 
prováděná v oblasti zaměstnanosti a 
sociálních věcí by měla vždycky vyústit ve 
strategická opatření s jasně definovanými 
cíli a že účinné a účelné výdaje jsou stejně 
důležité jako celkové stropy rozpočtu;

7. zdůrazňuje, že nadcházející 
racionalizace by měla být založena na 
důkazech a posouzení dopadů a měla by 
být v souladu s programem zlepšování 
právní úpravy i se souvisejícími 
doporučeními Evropského účetního dvora; 
v této souvislosti zdůrazňuje, že činnost 
prováděná v oblasti zaměstnanosti a 
sociálních věcí by měla vždycky vyústit ve 
strategická opatření s jasně definovanými 
cíli při respektování svrchovanosti 
členských států a že účinné a účelné 
výdaje jsou stejně důležité jako celkové 
stropy rozpočtu;

Or. it

Pozměňovací návrh 56
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá k tomu, aby se programy 
EU zaměřily na projekty, které podporují 
a posilují ochranu stávajících pracovních 
míst a vytváření kvalitních pracovních 
míst s právy a stabilními a regulovanými 
platy a pracovními podmínkami, jakož i 
účinně a rozhodně podněcující boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. s ohledem na očekávaný nárůst 
poptávky v důsledku koronavirové 
pandemie vítá návrh Komise, aby bylo 
roční financování EFG od roku 2021 dále 
navýšeno na 386 milionů EUR, a je 
znepokojen tím, že by návrh Rady, aby 
bylo toto financování v roce 2021 
omezeno na 197 milionů EUR, mohl 
oslabit klíčovou úlohu tohoto fondu při 
poskytování pomoci pracovníkům, kteří 
ztratili práci v důsledku restrukturalizací;

8. s ohledem na očekávaný nárůst 
poptávky v důsledku koronavirové 
pandemie bere na vědomí návrh Komise, 
aby bylo roční financování EFG od roku 
2021 dále navýšeno na 386 milionů EUR; 

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. s ohledem na očekávaný nárůst 
poptávky v důsledku koronavirové 
pandemie vítá návrh Komise, aby bylo 
roční financování EFG od roku 2021 dále 
navýšeno na 386 milionů EUR, a je 
znepokojen tím, že by návrh Rady, aby 
bylo toto financování v roce 2021 omezeno 
na 197 milionů EUR, mohl oslabit 
klíčovou úlohu tohoto fondu při 
poskytování pomoci pracovníkům, kteří 
ztratili práci v důsledku restrukturalizací;

8. s ohledem na očekávaný nárůst 
poptávky v důsledku koronavirové 
pandemie bere na vědomí návrh Komise, 
aby bylo roční financování EFG od roku 
2021 dále navýšeno na 386 milionů EUR, a 
návrh Rady, aby bylo toto financování v 
roce 2021 omezeno na 197 milionů EUR; 
vyzývá k důkladnému posouzení opatření 
financovaných z EFG s cílem využívat 
finanční prostředky účinně a pouze na 
opatření, u nichž se prokázalo, že zlepšují 
opětovné zaměstnání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. s ohledem na očekávaný nárůst 
poptávky v důsledku koronavirové 
pandemie vítá návrh Komise, aby bylo 
roční financování EFG od roku 2021 dále 
navýšeno na 386 milionů EUR, a je 
znepokojen tím, že by návrh Rady, aby 
bylo toto financování v roce 2021 omezeno 
na 197 milionů EUR, mohl oslabit 
klíčovou úlohu tohoto fondu při 
poskytování pomoci pracovníkům, kteří 
ztratili práci v důsledku restrukturalizací;

8. s ohledem na očekávaný nárůst 
poptávky v důsledku koronavirové 
pandemie vítá návrh Komise, aby bylo 
roční financování EFG od roku 2021 dále 
navýšeno na 386 milionů EUR, a je 
znepokojen tím, že návrh Rady, aby bylo 
toto financování v roce 2021 omezeno na 
197 milionů EUR, oslabí klíčovou úlohu 
tohoto fondu při poskytování pomoci 
pracovníkům, kteří ztratili práci v důsledku 
restrukturalizací;

Or. el

Pozměňovací návrh 60
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. s ohledem na očekávaný nárůst 
poptávky v důsledku koronavirové 
pandemie vítá návrh Komise, aby bylo 
roční financování EFG od roku 2021 dále 
navýšeno na 386 milionů EUR, a je 
znepokojen tím, že by návrh Rady, aby 
bylo toto financování v roce 2021 omezeno 
na 197 milionů EUR, mohl oslabit 
klíčovou úlohu tohoto fondu při 
poskytování pomoci pracovníkům, kteří 
ztratili práci v důsledku restrukturalizací;

8. s ohledem na očekávaný nárůst 
poptávky v důsledku koronavirové 
pandemie vítá návrh Komise, aby bylo 
roční financování EFG od roku 2021 dále 
navýšeno na 386 milionů EUR, a je 
znepokojen tím, že by návrh Rady, aby 
bylo toto financování v roce 2021 omezeno 
na 197 milionů EUR, mohl oslabit 
klíčovou úlohu tohoto fondu při 
poskytování pomoci pracovníkům, kteří 
ztratili práci v důsledku restrukturalizací; v 
tomto smyslu zdůrazňuje, že závazek 
Evropské komise mobilizovat EFG v 
reakci na dopady krize COVID-19 na 
zaměstnanost a na rozšíření rozsahu 
činnosti fondu na podporu digitálních 
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přechodů a ekologické zdroje vyžadují pro 
rok 2021 odpovídající finanční prostředky 
nad rámec stanovený Radou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. s ohledem na očekávaný nárůst 
poptávky v důsledku koronavirové 
pandemie vítá návrh Komise, aby bylo 
roční financování EFG od roku 2021 dále 
navýšeno na 386 milionů EUR, a je 
znepokojen tím, že by návrh Rady, aby 
bylo toto financování v roce 2021 omezeno 
na 197 milionů EUR, mohl oslabit 
klíčovou úlohu tohoto fondu při 
poskytování pomoci pracovníkům, kteří 
ztratili práci v důsledku restrukturalizací;

8. s ohledem na očekávaný nárůst 
poptávky v důsledku koronavirové 
pandemie vítá návrh Komise, aby bylo 
roční financování EFG od roku 2021 dále 
navýšeno na 386 milionů EUR, a je 
znepokojen tím, že by návrh Rady, aby 
bylo toto financování v roce 2021 omezeno 
na 197 milionů EUR, mohl oslabit 
klíčovou úlohu tohoto fondu při 
poskytování pomoci pracovníkům, kteří 
ztratili práci v důsledku restrukturalizací; 
trvá na tom, že zvláštní důraz by měl být 
kladen na nejhůře zasažené členské státy 
a regiony, kde vnitrostátní a regionální 
orgány nemají dostatečné zdroje pro 
přijetí nezbytných opatření; připomíná, že 
fondem EFG není dotčena společenská 
odpovědnost dotčených podniků, zejména 
pokud jde o jejich příspěvek do sociálních 
plánů pro propuštěné pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
stávajícími rozpočtovými omezeními a s 
oživením po koronavirové krizi bude 
kriticky důležité co nejlépe využívat 
souhrnný rozpočet na rok 2021 včetně 
budoucích politik a opatření zaměřených 
na dovednosti na podporu přechodu na trhu 
práce a lepšího přizpůsobení se 
demografickým změnám, automatizace a 
digitalizace zejména díky vhodnějšímu 
začlenění potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin na trh práce;

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
stávajícími rozpočtovými omezeními a s 
oživením po koronavirové krizi bude 
kriticky důležité co nejlépe využívat 
souhrnný rozpočet na rok 2021, který musí 
obsahovat budoucí politiky a opatření 
zaměřená na dovednosti na podporu 
přechodu na trhu práce a lepší přizpůsobení 
se demografickým změnám, a zelenou a 
digitální transformaci, zejména díky 
slušným pracovním podmínkám, 
dlouhodobému zabezpečení, přiměřené 
sociální ochraně, cenově dostupné a 
vysoce kvalitní péči o děti, příležitostem 
vyváženým z hlediska pohlaví a 
pracovnímu prostředí přizpůsobenému 
osobám se zdravotním postižením, a 
podporovat začlenění skutečně a 
potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin na trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
stávajícími rozpočtovými omezeními a s 
oživením po koronavirové krizi bude 
kriticky důležité co nejlépe využívat 
souhrnný rozpočet na rok 2021 včetně 
budoucích politik a opatření zaměřených 
na dovednosti na podporu přechodu na trhu 
práce a lepšího přizpůsobení se 
demografickým změnám, automatizace a 
digitalizace zejména díky vhodnějšímu 
začlenění potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin na trh práce;

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
stávajícími rozpočtovými omezeními a s 
oživením po koronavirové krizi bude 
kriticky důležité co nejlépe využívat 
souhrnný rozpočet na rok 2021 včetně 
budoucích politik a opatření zaměřených 
na dovednosti na podporu přechodu na trhu 
práce a lepšího přizpůsobení se 
demografickým změnám, automatizace a 
digitalizace, včetně venkovských oblastí, 
zejména díky vhodnějšímu začlenění 
potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin na trh práce, a 
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poskytovat mladým lidem pevné vyhlídky 
do budoucna;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Cristian 
Ghinea, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
stávajícími rozpočtovými omezeními a s 
oživením po koronavirové krizi bude 
kriticky důležité co nejlépe využívat 
souhrnný rozpočet na rok 2021 včetně 
budoucích politik a opatření zaměřených 
na dovednosti na podporu přechodu na trhu 
práce a lepšího přizpůsobení se 
demografickým změnám, automatizace a 
digitalizace zejména díky vhodnějšímu 
začlenění potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin na trh práce;

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
stávajícími rozpočtovými omezeními a s 
oživením po koronavirové krizi bude 
kriticky důležité co nejlépe využívat 
souhrnný rozpočet na rok 2021 včetně 
budoucích politik a opatření zaměřených 
na dovednosti na podporu přechodu na trhu 
práce a lepšího přizpůsobení se 
demografickým změnám, automatizace a 
digitalizace zejména díky vhodnějšímu 
začlenění zranitelných a znevýhodněných 
skupin na trh práce; dále zdůrazňuje, že je 
důležité řešit sociální nerovnosti 
související s nezaměstnaností mladých lidí 
a přístupem mladých lidí na trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
stávajícími rozpočtovými omezeními a s 
oživením po koronavirové krizi bude 

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
stávajícími rozpočtovými omezeními a s 
oživením po koronavirové krizi bude 
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kriticky důležité co nejlépe využívat 
souhrnný rozpočet na rok 2021 včetně 
budoucích politik a opatření zaměřených 
na dovednosti na podporu přechodu na trhu 
práce a lepšího přizpůsobení se 
demografickým změnám, automatizace a 
digitalizace zejména díky vhodnějšímu 
začlenění potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin na trh práce;

kriticky důležité co nejlépe využívat 
souhrnný rozpočet na rok 2021 tam, kde je 
nejvíce potřebný, bojovat proti chudobě, 
včetně dětské chudoby a nezaměstnanosti, 
zejména nezaměstnanosti mladých lidí, 
včetně budoucích politik a opatření 
zaměřených na dovednosti na podporu 
přechodu na trhu práce a lepšího 
přizpůsobení se demografickým změnám, 
automatizace a digitalizace zejména díky 
vhodnějšímu začlenění potenciálně 
zranitelných a znevýhodněných skupin na 
trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
stávajícími rozpočtovými omezeními a s 
oživením po koronavirové krizi bude 
kriticky důležité co nejlépe využívat 
souhrnný rozpočet na rok 2021 včetně 
budoucích politik a opatření zaměřených 
na dovednosti na podporu přechodu na trhu 
práce a lepšího přizpůsobení se 
demografickým změnám, automatizace a 
digitalizace zejména díky vhodnějšímu 
začlenění potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin na trh práce;

9. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
stávajícími rozpočtovými omezeními a s 
oživením po koronavirové krizi bude 
kriticky důležité co nejlépe využívat 
souhrnný rozpočet na rok 2021 včetně 
budoucích politik a opatření zaměřených 
na dovednosti na podporu přechodu na trhu 
práce a lepšího přizpůsobení se 
demografickým změnám, automatizace a 
digitalizace zejména díky vhodnějšímu 
začlenění potenciálně zranitelných a 
znevýhodněných skupin na trh práce; 
opakuje, že používání digitálních řešení 
založených na umělé inteligenci zaměřené 
na člověka by mělo být považováno za 
velkou příležitost k vytváření pracovních 
míst a integraci znevýhodněných skupin 
na trhu práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. je pevně přesvědčen, že sestavování 
rozpočtu zohledňujícího rovnost žen a 
mužů musí být začleněno do souhrnného 
rozpočtu na rok 2021, aby bylo možné 
lépe sladit politiky a činnosti, které 
podporují rovnou účast žen na trhu práce, 
a mít komplexní systémy pro sledování a 
měření přídělů z rozpočtu na rovnost žen 
a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. poukazuje na význam rozpočtové 
odpovědnosti a stanovení priorit, včetně 
většího zaměření na tvorbu politiky 
založené na důkazech a zvláštní pozornosti 
věnované sociálním, regionálním a 
územním rozdílům, aby byla občanům EU 
za jejich prostředky poskytována skutečná 
hodnota;

10. poukazuje na význam rozpočtové 
odpovědnosti a stanovení priorit, včetně 
většího zaměření na tvorbu politiky 
založené na důkazech, která je inkluzivní, 
a zvláštní pozornosti věnované sociálním, 
regionálním a územním rozdílům, aby byla 
občanům EU za jejich prostředky 
poskytována skutečná hodnota;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. poukazuje na význam rozpočtové 
odpovědnosti a stanovení priorit, včetně 
většího zaměření na tvorbu politiky 
založené na důkazech a zvláštní pozornosti 
věnované sociálním, regionálním a 
územním rozdílům, aby byla občanům EU 
za jejich prostředky poskytována skutečná 
hodnota;

10. poukazuje na význam rozpočtové 
odpovědnosti a stanovení priorit, včetně 
většího zaměření na tvorbu politiky 
založené na důkazech a zvláštní pozornosti 
věnované sociálním, regionálním a 
územním rozdílům, aby byla občanům EU 
za jejich prostředky poskytována skutečná 
hodnota; a příjmové nerovnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. poukazuje na významný přínos 
agentur, které se zabývají širokou škálou 
otázek zaměstnanosti, sociálních otázek a 
shromažďováním údajů; zdůrazňuje, že 
jejich úkoly se vyvíjejí, a je proto třeba jim 
poskytnout nezbytné zdroje k jejich 
plnění; vyzývá proto k důkladnému 
posouzení nových úkolů přidělených 
agenturám i jejich celkové výkonnosti tak, 
aby docházelo pouze k přiměřenému a 
účelnému přidělování rozpočtových 
prostředků; zejména vyzývá k řádnému 
personálnímu obsazení a financování 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

11. poukazuje na to, že v sociální 
oblasti a v oblasti zaměstnanosti působí 
různé agentury a subjekty souběžně a že 
jejich oblasti působnosti a pravomoci se 
překrývají; podporuje proto důkladné 
posouzení nových úkolů přidělených 
agenturám i jejich celkové výkonnosti tak, 
aby docházelo pouze k přiměřenému a 
účelnému přidělování rozpočtových 
prostředků;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Elena Lizzi
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Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. poukazuje na významný přínos 
agentur, které se zabývají širokou škálou 
otázek zaměstnanosti, sociálních otázek a 
shromažďováním údajů; zdůrazňuje, že 
jejich úkoly se vyvíjejí, a je proto třeba jim 
poskytnout nezbytné zdroje k jejich plnění; 
vyzývá proto k důkladnému posouzení 
nových úkolů přidělených agenturám i 
jejich celkové výkonnosti tak, aby 
docházelo pouze k přiměřenému a 
účelnému přidělování rozpočtových 
prostředků; zejména vyzývá k řádnému 
personálnímu obsazení a financování 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

11. intenzivně kritizuje přínos agentur, 
které se zabývají širokou škálou otázek 
zaměstnanosti, sociálních otázek a 
shromažďováním údajů; zdůrazňuje, že 
aby se jejich úkoly vyvíjely, je třeba 
kontrolovat, zda mají již nezbytné zdroje k 
jejich plnění; vyzývá proto k důkladnému a 
transparentnímu posouzení nových úkolů 
přidělených agenturám i jejich celkové 
výkonnosti tak, aby docházelo pouze k 
přiměřenému a účelnému přidělování 
rozpočtových prostředků; trvá zejména na 
potřebě zkontrolovat a vyhodnotit, zda 
poskytnout Evropskému orgánu pro 
pracovní záležitosti dostatečný počet 
zaměstnanců a finančních zdrojů;

Or. it

Pozměňovací návrh 72
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. poukazuje na významný přínos 
agentur, které se zabývají širokou škálou 
otázek zaměstnanosti, sociálních otázek a 
shromažďováním údajů; zdůrazňuje, že 
jejich úkoly se vyvíjejí, a je proto třeba jim 
poskytnout nezbytné zdroje k jejich plnění; 
vyzývá proto k důkladnému posouzení 
nových úkolů přidělených agenturám i 
jejich celkové výkonnosti tak, aby 
docházelo pouze k přiměřenému a 
účelnému přidělování rozpočtových 
prostředků; zejména vyzývá k řádnému 
personálnímu obsazení a financování 

11. poukazuje na významný přínos 
agentur, které se zabývají širokou škálou 
otázek zaměstnanosti a sociálních otázek, 
jako jsou životní a pracovní podmínky, 
mobilita, zdraví a bezpečnost, dovednosti 
atd., a shromažďováním údajů, zejména 
prostřednictvím průzkumů; zdůrazňuje, že 
jejich úkoly se neustále vyvíjejí, a je proto 
třeba jim poskytnout nezbytné zdroje k 
jejich plnění; vyzývá proto k důkladnému 
posouzení nových a již existujících úkolů 
přidělených agenturám i jejich celkové 
výkonnosti tak, aby docházelo k 
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Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

přiměřenému a účelnému přidělování 
rozpočtových prostředků; zejména vyzývá 
k řádnému personálnímu obsazení a 
financování nového Evropského orgánu 
pro pracovní záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. poukazuje na významný přínos 
agentur, které se zabývají širokou škálou 
otázek zaměstnanosti, sociálních otázek a 
shromažďováním údajů; zdůrazňuje, že 
jejich úkoly se vyvíjejí, a je proto třeba jim 
poskytnout nezbytné zdroje k jejich plnění; 
vyzývá proto k důkladnému posouzení 
nových úkolů přidělených agenturám i 
jejich celkové výkonnosti tak, aby 
docházelo pouze k přiměřenému a 
účelnému přidělování rozpočtových 
prostředků; zejména vyzývá k řádnému 
personálnímu obsazení a financování 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

11. poukazuje na významný přínos 
agentur, které se zabývají širokou škálou 
otázek zaměstnanosti, sociálních otázek a 
shromažďováním údajů; zdůrazňuje, že 
jejich úkoly se vyvíjejí, a je proto třeba jim 
poskytnout nezbytné zdroje k jejich plnění; 
vyzývá proto k důkladnému posouzení 
nových úkolů přidělených agenturám i 
jejich celkové výkonnosti tak, aby 
docházelo pouze k přiměřenému a 
účelnému přidělování rozpočtových 
prostředků a aby byly vybaveny 
nezbytnými finančními prostředky, aby 
mohly shromažďovat kvalitativní údaje 
nezbytné k lepšímu plnění těchto 
povinností; zejména vyzývá k řádnému 
personálnímu obsazení a financování 
Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff
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Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. v této souvislosti poukazuje na to, 
že zdroje, které jsou v současné době 
plánovány pro Evropský orgán pro 
pracovní záležitosti v roce 2021, jsou nižší 
než zdroje stanovené v aktualizovaném 
finančním výkazu agentury, který na rok 
2021 předpokládal 29 milionů namísto 24 
milionů; s ohledem na výzvy při 
zajišťování spravedlivé mobility pracovní 
síly, na něž poukázala krize COVID-19, 
zejména pro vyslané a sezónní 
pracovníky, se domnívá, že rozpočet na 
evropský orgán pro pracovní záležitosti by 
měl být navýšen alespoň na původně 
předpokládanou částku;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 11 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11b. vyzývá k vytvoření nadnárodního 
fóra pro vnitrostátní tvůrce politik za 
účelem výměny informací o postupech a 
zkušenostech souvisejících s podporou 
zaměstnavatelů a pracovníků postižených 
hospodářskými krizemi a krizemi na trhu 
práce, které by mohlo čerpat informace o 
takových zásazích získané v rámci 
evropského dohledu nad trhem (podpůrné 
nástroje a právní databáze) a odborné 
znalosti vytvořené v podobných 
předchozích akcích (jako jsou semináře o 
regionální průmyslové politice nadace 
Eurofound prováděné v rámci pilotního 
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projektu „Budoucnost výroby v Evropě“ 
nebo vnitrostátní semináře GŘ pro 
zaměstnanost o předpovídání a řízení 
restrukturalizace (A.R.E.N.A.S.)) a bylo 
prováděné ve spolupráci s různými orgány 
EU (např. GŘ pro zaměstnanost, 
Eurofound, Cedefop);

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 11 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11c. připomíná Komisi závazek 
urychleně posoudit revizi směrnice o 
biologických činitelích (BAD) a případně 
dalších právních předpisů v oblasti zdraví 
a bezpečnosti při práci v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a urychlit jejich 
práci na novém strategickém rámci EU v 
oblasti BOZP; vyzývá v této souvislosti k 
tomu, aby byly příslušnému oddělení GŘ 
pro zaměstnanost přiděleny odpovídající 
zdroje, aby mohlo tento závazek splnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 11 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11c. je znepokojen návrhem Komise 
sloučit různé rozpočtové položky 
související s cíli sociální politiky, zejména 
položky podporující informační a 
vzdělávací opatření pro organizace 
pracovníků, informování, konzultace a 
účast zástupců podniků, pracovněprávní 
vztahy a sociální dialog do jediné 
rozpočtové položky „07 20 04 06 - Zvláštní 
pravomoci v oblasti sociální politiky, 
včetně sociálního dialogu“; domnívá se, 
že samostatné rozpočtové položky, jako 
tomu bylo v minulosti, by zaručily 
nezbytnou transparentnost a zdroje pro 
každou z těchto klíčových oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. připomíná, že pilotní projekty a 
přípravné akce jsou velmi cenným 
nástrojem pro testování nových činností a 
inovativních řešení v oblastech 
zaměstnanosti a sociálního začleňování; 
připomíná, že je zásadní, aby pilotní 
projekty a přípravné akce byly posuzovány 
na základě jejich výsledků a přidané 
hodnoty EU.

12. připomíná, že pilotní projekty a 
přípravné akce jsou velmi cenným 
nástrojem pro zahájení nových činností a 
politik v oblastech zaměstnanosti a 
sociálního začleňování a že několik 
myšlenek výboru EMPL bylo v minulosti 
úspěšně realizováno v podobě pilotních 
projektů a přípravných akcí; vyjadřuje 
však obavy ohledně objektivity 
předběžných hodnocení Komise, která 
mají významný dopad na jejich přijetí v 
Parlamentu; dále vyzývá k tomu, aby 
provádění pilotních projektů a 
přípravných akcí bylo v souladu s jejich 
přijatými cíli a doporučeními; vyzývá 
Komisi, aby z důvodů účinnosti 
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upřednostňovala provádění těchto 
projektů a činností prostřednictvím 
evropských agentur, pokud spadají do 
oblastí jejich odbornosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. připomíná, že pilotní projekty a 
přípravné akce jsou velmi cenným 
nástrojem pro testování nových činností a 
inovativních řešení v oblastech 
zaměstnanosti a sociálního začleňování; 
připomíná, že je zásadní, aby pilotní 
projekty a přípravné akce byly posuzovány 
na základě jejich výsledků a přidané 
hodnoty EU.

12. připomíná, že pilotní projekty a 
přípravné akce jsou velmi cenným 
nástrojem pro testování nových činností a 
inovativních řešení v oblastech 
zaměstnanosti a sociálního začleňování; 
připomíná, že je zásadní, aby pilotní 
projekty a přípravné akce byly posuzovány 
na základě jejich výsledků a přidané 
hodnoty EU. Tyto nástroje by měly být 
účinné, nízkoprahové a jasné, aby mohly 
podporovat nové a inovativní myšlenky, 
které odrážejí potřeby současné krize a 
budoucích politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. připomíná, že pilotní projekty a 
přípravné akce jsou velmi cenným 
nástrojem pro testování nových činností a 
inovativních řešení v oblastech 
zaměstnanosti a sociálního začleňování; 

12. připomíná, že pokud jsou pilotní 
projekty a přípravné akce pečlivě 
připravené, jsou velmi cenným nástrojem 
pro testování nových činností a 
inovativních řešení v oblastech 
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připomíná, že je zásadní, aby pilotní 
projekty a přípravné akce byly posuzovány 
na základě jejich výsledků a přidané 
hodnoty EU.

zaměstnanosti a sociálního začleňování; 
připomíná, že je zásadní, aby pilotní 
projekty a přípravné akce byly posuzovány 
na základě jejich výsledků a přidané 
hodnoty EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. konstatuje, že je nezbytné, aby byl 
Parlament pravidelně informován o 
hodnocení výsledků a aby byl zapojen do 
různých fází provádění pilotních projektů 
/ dohod o partnerství Komisí; poukazuje 
na význam transparentního přístupu 
Komise k posuzování pilotních projektů 
a dohod o partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že je důležité zahrnout 
zámořská území a země do sestavování 
rozpočtu; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
provedla opatření a financování s cílem 
řešit dopady krize COVID-19 na zámořská 
území a země.

Or. en
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