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Pozměňovací návrh 1
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny mají hospodářské, sociální a 
environmentální důsledky, zejména ve 
venkovských oblastech, a nedopadají na 
všechny země a regiony stejným 
způsobem; vzhledem k tomu, že z těchto 
oblastí odcházejí zejména mladí lidé a 
ženy1a; vzhledem k tomu, že izolované 
oblasti a oblasti, do nichž existuje jen 
omezený přístup, jsou demografickému 
poklesu vystaveny nejvíc, a že tato 
nerovnováha staví území čelící 
vylidňování i území, v nichž obyvatelstvo 
přibývá, před významné výzvy; vzhledem k 
tomu, že tento jev způsobuje pokles počtu 
obyvatel v produktivním věku a stárnutí 
obyvatelstva a může vést k riziku úplného 
zmizení obcí a vesnic napříč regiony EU;
_________________
1a Demografické trendy v regionech EU, 
Výzkumná služba Evropského 
parlamentu, 2019

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský 
a sociální tlak na vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální péči, sociální služby a 
infrastrukturu; vzhledem k tomu, že tento 
tlak bude ještě umocněn úbytkem aktivní 
populace a vyšší mírou závislosti; 
vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní 
veřejné i soukromé služby, zejména v 
oblasti péče o děti, dlouhodobé péče, 
středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba posílit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání;

A. vzhledem k tomu, že demografické 
výzvy vyvíjejí významný hospodářský a 
sociální tlak na vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální péči, sociální služby a 
infrastrukturu; vzhledem k tomu, že bez 
odpovídající politické reakce by tento tlak 
mohl být ještě umocněn celkovým úbytkem 
aktivní populace a vyšší mírou závislosti, 
což vede k začarovanému kruhu 
problémů; vzhledem k tomu, že řádná 
infrastruktura, vysoce kvalitní přístupné a 
cenově dostupné veřejné i soukromé 
služby, zejména v oblasti péče o děti, 
dlouhodobé péče, středisek péče, a vysoce 
kvalitní pracovní místa, odpovídající 
bydlení, doprava a širokopásmové 
připojení jsou pro lidi při rozhodování o 
pobytu nebo přesunu do určitého regionu 
zásadní; vzhledem k tomu, že bude třeba 
dále prozkoumat úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání, práce na 
dálku a digitálního vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský i 
sociální tlak na vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální péči, sociální služby a 
infrastrukturu; vzhledem k tomu, že tento 
tlak bude ještě umocněn úbytkem aktivní 
populace a vyšší mírou závislosti; 
vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní 
veřejné i soukromé služby, zejména v 

A. vzhledem k tomu, že intenzita a 
rychlost demografických změn znamenají 
významný hospodářský, sociální, kulturní, 
vzdělávací, daňový a environmentální tlak 
na vlády členských států a místní a 
regionální orgány, aby poskytovaly a 
udržovaly veřejné služby, vzdělávání, 
zdravotní péči, sociální péči, bydlení, 
sociální služby a infrastrukturu; vzhledem 
k tomu, že tento tlak bude ještě umocněn 
úbytkem aktivní populace a vyšší mírou 
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oblasti péče o děti, dlouhodobé péče, 
středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba posílit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání;

závislosti; vzhledem k tomu, že vyšší 
produktivita, inkluzivnější trh práce a 
vysoce kvalitní veřejné i soukromé služby, 
zejména v oblasti péče o děti, dlouhodobé 
péče, středisek péče, jsou zásadní pro 
zlepšování kvality života a zajištění 
rovných pracovních příležitostí pro 
občany EU v nejvíce vylidněných 
oblastech, zejména pro osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský 
a sociální tlak na vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální péči, sociální služby a 
infrastrukturu; vzhledem k tomu, že tento 
tlak bude ještě umocněn úbytkem aktivní 
populace a vyšší mírou závislosti; 
vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní 
veřejné i soukromé služby, zejména v 
oblasti péče o děti, dlouhodobé péče, 
středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba posílit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání;

A. vzhledem k tomu, že zvýšená 
střední délka života představuje významný 
úspěch sociálních, a zejména 
zdravotnických systémů v EU, ale rovněž 
vyvíjí významný hospodářský a sociální 
tlak na společnost, vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly inkluzivní veřejné a 
soukromé služby, zejména sociální péči, 
sociální služby a infrastrukturu vstřícnou k 
věku; vzhledem k tomu, že tento tlak bude 
ještě umocněn úbytkem aktivní populace 
a vyšší mírou závislosti; vzhledem k tomu, 
že vysoce kvalitní cenově dostupné služby, 
zejména v oblasti péče o starší osoby, péče 
o děti, dlouhodobé péče, středisek péče, 
jsou zásadní, jakož i potřeba posílit úlohu 
zdravotní péče na dálku a systémů 
tísňového volání; vzhledem k tomu, že 
stárnutí rovněž představuje příležitost k 
budování stříbrné ekonomiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský a 
sociální tlak na vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální péči, sociální služby a 
infrastrukturu; vzhledem k tomu, že tento 
tlak bude ještě umocněn úbytkem aktivní 
populace a vyšší mírou závislosti; 
vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní 
veřejné i soukromé služby, zejména v 
oblasti péče o děti, dlouhodobé péče, 
středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba posílit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání;

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský a 
sociální tlak na vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální péči, sociální služby, 
infrastrukturu a státní rozpočet; vzhledem 
k tomu, že tento tlak bude ještě umocněn 
úbytkem aktivní populace a vyšší mírou 
závislosti, jakož i očekávaným nárůstem 
počtu osob se zdravotním postižením; 
vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní a 
geograficky a finančně dostupné veřejné i 
soukromé služby, zejména v oblasti péče o 
děti, dlouhodobé péče, středisek péče o 
starší osoby a osoby se zdravotním 
postižením, jsou zásadní, jakož i potřeba 
posílit úlohu zdravotní péče na dálku a 
systémů tísňového volání se zvláštním 
důrazem na lidskou důstojnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský a 
sociální tlak na vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální a sociální služby, a infrastrukturu; 
vzhledem k tomu, že tento tlak bude ještě 
umocněn úbytkem aktivní populace a vyšší 

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský a 
sociální tlak na vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální a sociální služby, a infrastrukturu; 
vzhledem k tomu, že tento tlak bude ještě 
umocněn úbytkem aktivní populace a vyšší 



AM\1212531CS.docx 7/72 PE657.233v01-00

CS

mírou závislosti; vzhledem k tomu, že 
vysoce kvalitní veřejné i soukromé služby, 
zejména v oblasti péče o děti, dlouhodobé 
péče, středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba posílit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání;

mírou závislosti; vzhledem k tomu, že 
vysoce kvalitní veřejné i soukromé služby, 
zejména v oblasti péče o děti, dlouhodobé 
péče, středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba posílit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit 
obecnou dostupnost výrobků a služeb pro 
osoby se zvláštními potřebami v souladu s 
koncepcí univerzálního designu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 7
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský a 
sociální tlak na vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální péči, sociální služby a 
infrastrukturu; vzhledem k tomu, že tento 
tlak bude ještě umocněn úbytkem aktivní 
populace a vyšší mírou závislosti; 
vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní 
veřejné i soukromé služby, zejména v 
oblasti péče o děti, dlouhodobé péče, 
středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba posílit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání;

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský a 
sociální tlak na vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální péči, sociální služby a 
infrastrukturu, jakož i tlak na životní 
prostředí; vzhledem k tomu, že tento tlak 
bude ještě umocněn úbytkem aktivní 
populace a vyšší mírou závislosti; 
vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní 
veřejné i soukromé služby, zejména v 
oblasti péče o děti, dlouhodobé péče, 
středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba řádně posoudit úlohu zdravotní 
péče na dálku a systémů tísňového volání 
před tím, než bude posílena, s cílem 
zajistit kvalitu péče, bezpečnost pacientů, 
dostupnost pro všechny skupiny a 
ochranu údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
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Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský a 
sociální tlak na vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální péči, sociální služby a 
infrastrukturu; vzhledem k tomu, že tento 
tlak bude ještě umocněn úbytkem aktivní 
populace a vyšší mírou závislosti; 
vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní 
veřejné i soukromé služby, zejména v 
oblasti péče o děti, dlouhodobé péče, 
středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba posílit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání;

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský a 
sociální tlak na vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
zdravotní a sociální péči, sociální služby a 
infrastrukturu; vzhledem k tomu, že tento 
tlak bude ještě umocněn úbytkem aktivní 
populace, vyšší mírou závislosti a 
rostoucím výskytem chronických 
onemocnění; vzhledem k tomu, že 
přístupné, cenově dostupné a odolné 
vysoce kvalitní veřejné i soukromé služby, 
zejména v oblasti péče o děti, dlouhodobé 
péče, středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba posílit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský a 
sociální tlak na vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální a sociální služby, a infrastrukturu; 
vzhledem k tomu, že tento tlak bude ještě 
umocněn úbytkem aktivní populace a vyšší 
mírou závislosti; vzhledem k tomu, že 
vysoce kvalitní veřejné i soukromé služby, 
zejména v oblasti péče o děti, dlouhodobé 

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny, včetně těch, které souvisejí s 
imigrací, znamenají významný 
hospodářský a sociální tlak na vlády 
členských států a místní a regionální 
orgány, aby poskytovaly veřejné služby, 
zejména sociální a sociální služby, a 
infrastrukturu; vzhledem k tomu, že tento 
tlak bude ještě umocněn úbytkem aktivní 
populace a vyšší mírou závislosti; 
vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní 
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péče, středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba posílit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání;

veřejné i soukromé služby, zejména v 
oblasti péče o děti, dlouhodobé péče, 
středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba posílit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský 
a sociální tlak na vlády členských států a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální péči, sociální služby a 
infrastrukturu; vzhledem k tomu, že tento 
tlak bude ještě umocněn úbytkem aktivní 
populace a vyšší mírou závislosti; 
vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní 
veřejné i soukromé služby, zejména v 
oblasti péče o děti, dlouhodobé péče, 
středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba posílit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání;

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský, 
sociální a územní tlak na vlády členských 
států a místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální péči, sociální služby, péči o starší 
osoby a infrastrukturu; vzhledem k tomu, 
že tento tlak bude ještě umocněn úbytkem 
aktivní populace a vyšší mírou závislosti; 
vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní 
veřejné i soukromé služby, zejména v 
oblasti péče o děti, dlouhodobé péče, 
středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba posílit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský a 

A. vzhledem k tomu, že demografické 
změny znamenají významný hospodářský a 
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sociální tlak na vlády členských států  a 
místní a regionální orgány, aby 
poskytovaly veřejné služby, zejména 
sociální péči, sociální služby a 
infrastrukturu; vzhledem k tomu, že tento 
tlak bude ještě umocněn úbytkem aktivní 
populace a vyšší mírou závislosti; 
vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní 
veřejné i soukromé služby, zejména v 
oblasti péče o děti, dlouhodobé péče, 
středisek péče, jsou zásadní, jakož i 
potřeba posílit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání;

sociální tlak na členské státy a místní a 
regionální orgány, aby poskytovaly veřejné 
služby, zejména důchody, sociální péči, 
sociální služby a infrastrukturu; vzhledem 
k tomu, že tento tlak bude ještě umocněn 
úbytkem aktivní populace, nedostatkem 
dlouhodobých sociálních politik a vyšší 
mírou závislosti; vzhledem k tomu, že 
vysoce kvalitní veřejné služby, zejména v 
oblasti zdravotní péče, péče o děti, 
dlouhodobé péče a středisek péče, jsou 
zásadní;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že ambiciózní 
investice a pracovní místa mají větší 
význam v regionech, které trpí 
vylidňováním, a mají za cíl podpořit jejich 
hospodářské oživení a dlouhodobou 
konkurenceschopnost na jednotném trhu, 
a tím zvrátit negativní demografické 
trendy; vzhledem k tomu, že nástroje 
politiky soudržnosti se musí zabývat 
četnými faktory ovlivňujícími rozhodnutí 
o tom, zda v určité oblasti zůstat, či nikoli, 
což souvisí s její nedostatečnou 
přitažlivostí, jako je špatná infrastruktura, 
omezený přístup k veřejným službám, 
nízká míra připojení a nedostatek 
vzdělávání a pracovních příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
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Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že od roku 2012 
je přirozená změna populace Unie 
negativní1a; vzhledem k tomu, že medián 
věku v EU-28 vzrostl z 38,3 roku v roce 
2001 na 43,1 roku v roce 2018; vzhledem 
k tomu, že od roku 2010 se počet obyvatel 
v produktivním věku snižuje a z prognóz 
vyplývá, že bude nadále klesat1b; vzhledem 
k tomu, že v příštích 50 letech1cse počet 
pracujících obyvatel pravděpodobně sníží 
o 18 %;
_________________
1a Eurostat, Populační statistiky a 
statistiky o změně složení obyvatelstva, 
červenec 2020. 
1b Výzkumná služba Evropského 
parlamentu, Demografické výhledy 
Evropské unie, březen 2020, s. 3.
1C Evropská komise, Zpráva o dopadu 
demografických změn, červen 2020, s. 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že volný pohyb 
osob má dopad na demografické trendy v 
EU; vzhledem k tomu, že nerovnosti v EU 
mohou nutit pracovníky, aby využívali 
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pracovních příležitostí v jiném členském 
státě; vzhledem k tomu, že v některých 
oblastech roste vylidňování v důsledku 
migrace do měst a/nebo jiných regionů či 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že Evropané 
mohou prožívat delší a zdravější život, 
vzhledem k tomu, že střední délka života 
se v posledních pěti desetiletích u mužů i 
u žen zvýšila přibližně o deset let; 
vzhledem k tomu, že v roce 2070 by 
střední délka života měla dosáhnout 86,1 
roku u mužů a 90,3 roku u žen1a;
_________________
1a Zpráva Evropské komise o dopadu 
demografických změn 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že venkovské 
regiony jsou na tyto demografické změny 
obzvláště citlivé;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 17
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že v roce 2018 
činil v EU-28 celkový index závislosti 54,6 
% a index závislosti starých osob 30,5 %; 
vzhledem k tomu, že se předpokládá, že do 
roku 2030 dosáhne index závislosti 
starých osob 62 %2a; vzhledem k tomu, že 
v současné době žije v EU podle odhadů 
100 milionů osob se zdravotním 
postižením; vzhledem k tomu, že přibližně 
čtvrtina obyvatel Unie se v roce 2018 
potýkala s dlouhodobými omezeními v 
důsledku zdravotních problémů; vzhledem 
k tomu, že v roce 2014 téměř polovina 
staršího obyvatelstva oznámila obtíže s 
alespoň jednou činností týkající se osobní 
péče nebo činností v domácnosti2b;
_________________
2a Výzkumná služba Evropského 
parlamentu, Demografické výhledy 
Evropské unie. Březen 2020, s. 5–6.
2b Eurostat, Statistiky o provozních 
omezeních a omezeních činnosti, listopad 
2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

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

Ab. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že 
dlouhodobé zaměření na 
konkurenceschopnost a tržní přístup 
nejsou schopny vyřešit rozdíly mezi 
členskými státy a regiony, což způsobuje 
ztrátu četných pracovních míst a posiluje 
deindustrializaci celých regionů; 
vzhledem k tomu, že pouze silné veřejné 
investice mohou zaručit skutečně rovný, 
udržitelný a spravedlivý rozvoj, včetně 
vysoce kvalitních pracovních míst, a 
ambiciózní sociální a environmentální 
cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že chudoba 
starších osob bude pravděpodobně čím dál 
tím větším problémem, pokud bude tento 
demografický trend pokračovat; vzhledem 
k tomu, že v roce 2018 bylo v EU-27 
ohroženo chudobou 15,5 % osob ve věku 
65 let a starších1b; vzhledem k tomu, že u 
žen je pravděpodobnější, že budou ve stáří 
zasaženy chudobou;
_________________
1b Zpráva Evropské komise o dopadu 
demografických změn 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
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Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že v důsledku 
negativních demografických trendů se 
zvyšuje nutnost větší solidarity mezi 
generacemi; vzhledem k tomu, že bude 
třeba rozšířit úlohu zdravotní péče na 
dálku a systémů tísňového volání, aby byl 
zaručen přístup ke zdravotní péči ve všech 
regionech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že střední délka 
života žen při narození je o 5,5 roku vyšší 
než u mužů3a; vzhledem k tomu, že ženy 
nesou nepoměrnou zátěž formální i 
neformální péče o děti, starší osoby a 
osoby se zdravotním postižením; vzhledem 
k tomu, že třetina žen ve věkové skupině 
20 až 64 let se neúčastní placené práce z 
důvodu rodinných nebo pečovatelských 
povinností ve srovnání s pouhými 5 % 
neaktivních mužů3b; vzhledem k tomu, že 
výskyt žen mezi neformálními pečovateli 
nejen negativně ovlivňuje účast žen na 
trhu práce, ale také je vystavuje 
ekonomické závislosti, chudobě a 
sociálnímu vyloučení; vzhledem k tomu, 
že ve venkovských oblastech mnoho žen 
kromě značných rodinných a 
pečovatelských povinností podporuje 
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rodinné podniky v odvětví zemědělství a 
vykonává další práci, která často zůstává 
„neviditelná“3c;
_________________
3a Evropská komise, Zpráva o dopadu 
demografických změn, červen 2020, s. 7.
3b EIGE (Evropský institut pro rovnost 
žen a mužů), Index rovnosti žen a mužů v 
roce 2019. Rovnováha mezi pracovním a 
soukromým životem, 2020, s. 79. 
3c Výzkumná služba Evropského 
parlamentu. Demografický výhled 
Evropské unie. Březen 2020, s. 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že venkovské 
oblasti a zemědělsko-potravinářské 
odvětví jsou důležitým prvkem sociální 
struktury a dosažení udržitelného 
hospodářství EU; vzhledem k tomu, že 
pracovníci v zemědělství ve venkovských 
oblastech, zejména pracovníci trpící 
demografickým znevýhodněním, čelí 
mimořádnému vyššímu riziku chudoby a 
sociálního vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
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Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že nerovnosti v 
rámci EU se prohlubují politikami 
úsporných opatření, polarizací průmyslu a 
centralizací bohatství; vzhledem k tomu, 
že Evropská unie by měla přijmout 
skutečné sociální a průmyslové politiky a 
ambiciózní dlouhodobá opatření s cílem 
zajistit rovný rozvoj všech evropských 
regionů a zajistit sociální konvergenci 
směrem nahoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že demografická 
změna může rovněž přinášet příležitosti a 
nové perspektivy rozvoje, mimo jiné 
prostřednictvím poptávky po kvalitních 
potravinách, venkovském a ekologickém 
cestovním ruchu nebo prostřednictvím 
stříbrného hospodářství a sociálních 
inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že v posledním 
desetiletí došlo ke zvýšení procentního 
podílu domácností o jednom dospělém; 
vzhledem k tomu, že tento nárůst je 
obzvláště významný pro domácnosti o 
jednom dospělém bez dětí4a; vzhledem k 
tomu, že v roce 2019 činil podíl žen 
žijících v domácnosti o jednom dospělém 
40 % a více než dvojnásobek podílu mužů 
žijících samostatně4b;
_________________
4a Evropská komise, Dopad 
demografických změn: Pracovní 
dokument útvarů Komise, červen 2020, s. 
21. 
4b Evropská komise, Zpráva o dopadu 
demografických změn, červen 2020, s. 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že v zájmu 
udržitelného řešení demografických 
problémů by Unie měla chránit a 
rozšiřovat úlohu veřejné iniciativy a 
investic, zejména ve strategických 
odvětvích, která jsou považována za příliš 
důležitá na to, aby byla ponechána trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
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Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ae. vzhledem k tomu, že na základě 
souhrnných údajů o demografických 
změnách existují mezi členskými státy i 
mezi nimi významné rozdíly; vzhledem k 
tomu, že demografický pokles v některých 
regionech zhoršuje stávající nerovnosti a 
oslabuje kvalitu života obyvatel; vzhledem 
k tomu, že demografický pokles má větší 
dopad na již zaostávající regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Af. vzhledem k tomu, že řešení 
demografických výzev vyžaduje 
koordinované kroky a komplexní soubor 
politik, včetně cílených opatření v oblasti 
zaměstnanosti, sociální ochrany, zdraví a 
bezpečnosti při práci, vzdělávání a 
dovedností, u nichž nějakou dobu trvá, 
než jsou zformulovány a dosáhnou 
účinku; vzhledem k tomu, že některé 
negativní dopady demografických změn v 
nejvíce postižených regionech vyžadují 
okamžitou reakci s podporou nástrojů 
Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ag. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila nedostatek 
politických reakcí na dopady 
demografických změn v EU, jako je 
nedostatek odpovídajícího bydlení, 
kvalitních pečovatelských zařízení a 
dostatečných pečovatelských a 
podpůrných služeb; vzhledem k tomu, že 
solidarita mezi generacemi má zásadní 
význam pro úspěšné oživení po krizi a pro 
vytvoření spravedlivějších a odolnějších 
společností podporujících začlenění, kde 
jsou lidská práva všech generací 
chráněna stejně, kde nikdo nezůstává 
pozadu v procesu ekologické a digitální 
transformace a kde jsou základní služby 
veřejné a přístupné všem;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ah. vzhledem k tomu, že demografická 
změna by neměla být vnímána jako pouhá 
hrozba, ale spíše jako důsledek 
chvályhodné zvýšené dlouhověkosti a 
strukturální změna, která musí být 
sociálně udržitelná, která musí uznat a 
využívat potenciál obyvatel v každém věku 
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a vážit si ho a která bude vyžadovat 
zapojení tvůrců politik na všech 
příslušných úrovních i občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ai. vzhledem k tomu, že jak volný 
pohyb pracovníků, tak vnitřní i vnější 
migrace budou mít i nadále vliv na počet 
obyvatel na unijní, vnitrostátní a 
regionální úrovni; vzhledem k tomu, že 
migrace a odliv mozků jsou často 
způsobeny sociálními a hospodářskými 
rozdíly mezi zeměmi jak v rámci Unie, tak 
mezi EU a třetími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aj. vzhledem k tomu, že nástroje 
politiky soudržnosti představují hlavní 
zdroj veřejných investic v EU, jelikož tvoří 
8,5 % veřejných kapitálových investic v 
EU, 41 % na úrovni EU-13 a v řadě zemí 
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přesahují 50 %5a;
_________________
5a Evropská komise, údaje z evropských 
strukturálních a investičních fondů, říjen 
2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ak. vzhledem k tomu, že diskriminace 
na základě pohlaví, náboženského 
vyznání, věku, zdravotního postižení nebo 
sexuální orientace je zakázána a 
představuje porušení základních hodnot 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Al. vzhledem k tomu, že opatření a 
politiky pro boj proti demografickým 
změnám nesmí žádným způsobem 
narušovat reprodukční práva jednotlivců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A m (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Am. vzhledem k tomu, že investice do 
politik založených na právech, 
zaměřených na lidi a založených na 
důkazech, včetně politik v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví, 
rovnosti žen a mužů, zdravotní péče a 
pečovatelských služeb a infrastruktur, 
jsou důležitými prvky řešení 
demografických problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. s ohledem na význam začlenění 
demografie EU do všech oblastí politiky, 
včetně zahrnutí mezi své rozpočtové 
položky;

B. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby Unie identifikovala demografické 
výzvy ve všech oblastech politiky a 
vypracovala strategie pro jejich řešení 
(zohledňování demografického hlediska), 
a to i v rámci procesu evropského 
semestru; vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení z roku 2011 o 
demografických změnách a jejich 
důsledcích pro politiku soudržnosti a ve 
svém usnesení z roku 2017 o využívání 
nástrojů politiky soudržnosti regiony za 
účelem řešení demografické změny vyzval 
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k využívání všech dostupných nástrojů 
EU, včetně financování politiky 
soudržnosti, k řešení problémů spojených 
s demografickými změnami;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. s ohledem na význam začlenění 
demografie EU do všech oblastí politiky, 
včetně zahrnutí mezi své rozpočtové 
položky;

B. s ohledem na význam začlenění 
demografie EU do všech oblastí politiky, 
včetně zahrnutí mezi své rozpočtové 
položky; vzhledem k tomu, že EU hraje 
klíčovou úlohu při podpoře výměny 
osvědčených postupů na všech úrovních 
správy a vypracovávání pokynů a 
doporučení pro zajištění prostředí 
vstřícného k věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. s ohledem na význam začlenění 
demografie EU do všech oblastí politiky, 
včetně zahrnutí mezi své rozpočtové 
položky;

B. s ohledem na význam začlenění 
demografie EU do všech oblastí politiky, 
včetně zahrnutí mezi své rozpočtové 
položky; vzhledem k tomu, že podle 
článku 174 SFEU by v tomto ohledu měla 
být věnována zvláštní pozornost 
regionům, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny demografickými 
podmínkami;
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Or. en

Pozměňovací návrh 39
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. s ohledem na význam začlenění 
demografie EU do všech oblastí politiky, 
včetně zahrnutí mezi své rozpočtové 
položky;

B. s ohledem na význam prioritního 
začlenění demografie EU do všech oblastí 
politiky, včetně zahrnutí mezi své 
rozpočtové položky, a na to, že imigrace 
jakožto řešení reakce na tyto výzvy musí 
být předmětem skutečné demokratické 
diskuse;

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. s ohledem na význam začlenění 
demografie EU do všech oblastí politiky, 
včetně zahrnutí mezi své rozpočtové 
položky;

B. s ohledem na význam začlenění 
demografie EU do všech oblastí politiky, 
včetně zahrnutí mezi své příslušné 
rozpočtové položky, a na shromažďování 
a sledování rozsáhlých spolehlivých 
statistických údajů na úrovni EU s cílem 
rozvíjet účinná politická řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Návrh stanoviska
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Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. s ohledem na význam začlenění 
demografie EU do všech oblastí politiky, 
včetně zahrnutí mezi své rozpočtové 
položky;

B. vzhledem k tomu, že demografická 
situace má vážný dopad na sociální, 
hospodářskou a územní soudržnost EU; s 
ohledem na význam začlenění demografie 
EU do všech oblastí politiky, včetně 
zahrnutí mezi své rozpočtové položky;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. s ohledem na význam začlenění 
demografie EU do všech oblastí politiky, 
včetně zahrnutí mezi své rozpočtové 
položky;

B. s ohledem na nutnost začlenění 
demografie EU do všech oblastí politiky, 
zejména do průmyslové a udržitelné 
rozvojové politiky, včetně zahrnutí do 
dlouhodobých priorit a mezi své 
rozpočtové položky;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že demografické 
výzvy nelze řešit bez průmyslové strategie 
Unie zajišťující veřejné investice, kvalitní 
pracovní místa, veřejný výzkum a inovace, 
veřejné vzdělávání podporující 
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rovnocenný rozvoj a udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že všechny 
politiky, které řeší demografické 
příležitosti a výzvy, musí být založeny na 
důkazech, zaměřené na lidi a založené na 
právech, a zejména musí respektovat 
reprodukční práva jednotlivců;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
investovat do výzkumu, shromažďování 
údajů a výměny osvědčených postupů, aby 
bylo možné nalézt inovativní řešení 
demografických problémů, která obstojí i 
v budoucnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Návrh stanoviska
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Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že význam rodin 
s dětmi pro udržitelnost celého sociálního 
systému není náležitě uznán; vzhledem k 
tomu, že podpora rodin, včetně dostupné 
infrastruktury péče o děti, pomoci 
rodinám o jednom rodiči, rodinám s dětmi 
se zdravotním postižením nebo přiměřené 
finanční pomoci pro péči o děti 
poskytované během mateřské a rodičovské 
dovolené může přispět k boji proti 
negativním demografickým trendům; 
vzhledem k tomu, že jedním z účinných 
způsobů, jak ocenit hodnotu péče o děti v 
zájmu udržitelnosti sociálního systému, je 
spravedlivé a přiměřené promítnutí 
hodnoty přínosu vychovávání dětí během 
doby mateřské a rodičovské dovolené do 
důchodových systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
pracovníků zůstává jednou z největších 
výzev v regionech EU;

C. vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
pracovníků zůstává pro mnoho regionů 
Unie klíčovou výzvou, zejména pokud jde 
o dlouhodobou nezaměstnanost a 
chudobu pracujících; vzhledem k tomu, že 
mladí lidé již museli nést neúměrně 
velkou zátěž během hospodářské a 
finanční krize v roce 2008; vzhledem k 
tomu, že k překonání krize COVID-19 a 
krizí v budoucnosti potřebuje Unie 
udržitelná řešení a solidaritu mezi 
generacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
pracovníků zůstává jednou z největších 
výzev v regionech EU;

C. vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
pracovníků zůstává jednou z největších 
výzev v regionech EU; vzhledem k tomu, 
že strukturální a investiční fondy by měly 
být využívány aktivněji s cílem zlepšit 
zaměstnatelnost a stabilitu mladých i 
starších lidí na trhu práce se zvláštní 
pozorností věnovanou nejvíce vylidněným 
venkovským a odlehlým oblastem;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Antonius Manders
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
pracovníků zůstává jednou z největších 
výzev v regionech EU;

C. vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
pracovníků zůstává jednou z největších 
výzev v regionech EU; vzhledem k tomu, 
že přítomnost pracovních míst a 
příležitostí, ale také vysoce kvalitních 
veřejných a soukromých služeb, zlepšuje 
kvalitu života v regionech EU a umožňuje 
jim bojovat proti jejich vylidňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
pracovníků zůstává jednou z největších 
výzev v regionech EU;

C. vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
pracovníků zůstává jednou z největších 
výzev v regionech EU, a k tomu, že 
politika otevření našich trhů nekalé 
soutěži je zčásti odpovědná za 
dramatickou situaci, v níž se tito lidé 
nacházejí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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C. vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
pracovníků zůstává jednou z největších 
výzev v regionech EU;

C. vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
pracovníků zůstává jednou z největších 
výzev v EU; vzhledem k tomu, že 
přítomnost pracovních míst a příležitostí, 
jakož i kvalitních veřejných služeb, 
posiluje venkovské oblasti a umožňuje 
zastavit jejich vylidňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
pracovníků zůstává jednou z největších 
výzev v regionech EU;

C. vzhledem k tomu, že boj proti 
nerovnosti, vyloučení a nezaměstnanosti 
mladých lidí a starších osob zůstává jednou 
z největších výzev v regionech 
EU; vzhledem k tomu, že v důsledku 
záporného demografického vývoje roste 
nutnost větší solidarity mezi generacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
pracovníků zůstává jednou z největších 
výzev v regionech EU;

C. vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
pracovníků zůstává jednou z největších 
výzev v regionech EU; vzhledem k tomu, 
že míra nezaměstnanosti mladých lidí v 
EU dramaticky vzrostla v důsledku 
pandemie COVID-19;
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Or. en

Pozměňovací návrh 55
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že zvýšení 
inkluzivnosti trhu práce s ohledem na 
specifické potřeby některých skupin, jako 
jsou osoby se zdravotním postižením nebo 
starší pracovníci, kteří jsou ochotni zůstat 
aktivní na trhu práce, může zmírnit 
negativní vývoj způsobený 
demografickými změnami;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že zaměstnanost 
vždy nezaručuje přiměřenou životní 
úroveň; vzhledem k tomu, že chudoba 
pracujících výrazně roste; vzhledem k 
tomu, že docílit rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem je stále 
velmi obtížné; vzhledem k tomu, že přístup 
k rodinné dovolené a pružné pracovní 
podmínky nejsou vždy řádně zaručeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
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Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že při 
spravedlivém a udržitelném modelu 
výroby zaměřeném na územní soudržnost 
by zaměstnanci, jejich zástupci a odborové 
svazy, jakož i zájmy pracovníků a 
dlouhodobé odborné znalosti měly být 
základem jeho rozvoje, aby se zajistilo 
demokratické fungování;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že společná 
demografická politika v rámci Lisabonské 
smlouvy by byla nanejvýš důležitá pro 
obnovení stávajících demografických 
trendů, podporu územní, hospodářské a 
sociální soudržnosti a snížení 
nezaměstnanosti v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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Cb. vzhledem k tomu, že rozšíření 
onemocnění COVID-19 má dopad na 
demografické trendy; vzhledem k tomu, že 
reakce veřejnosti na pandemii by se měla 
řídit odstraněním nerovností a posílením 
sociální a územní soudržnosti; vzhledem k 
tomu, že následná opatření veřejné 
podpory pro soukromé společnosti 
usnadněná dočasnými možnostmi 
flexibility, pokud jde o pravidla státní 
podpory, a masivní propouštění mohou 
zvýšit nerovnosti mezi regiony a potvrdit 
potřebu politik zaručujících kvalitní 
pracovní místa, a to jak ve fázi oživení, tak 
ve fázi obnovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že rovnost žen 
a mužů představuje základní právo, 
společnou hodnotu EU a nezbytnou 
podmínku pro dosažení cílů EU v oblasti 
růstu, zaměstnanosti a sociální 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že ženy 
jsou chudobou a sociálním vyloučením 
ohroženy více než muži, a to tím spíše, 
pokud je jim více než 60 let;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. Vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala evropskou strategii pro 
demografickou změnu, která zajistí 
komplexní a integrovaný přístup k řešení 
demografických problémů a 
znevýhodnění, jak je uvedeno v článku 
174 SFEU, a zajistila tak hospodářství, 
sociální začlenění zranitelných skupin a 
vytváření pracovních míst v regionech 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Vyzývá členské státy, aby 
využívaly zdroje z fondů soudržnosti, 
zejména EFRR a ESF, k zpřístupnění 
veřejného prostoru osobám se zvláštními 
potřebami, včetně zdravotně postižených, 
dětí a starších osob;

1. Vyzývá členské státy, aby 
využívaly zdroje z fondů soudržnosti k 
posílení přitažlivosti oblastí, které jsou 
zasaženy vážnými a trvalými 
demografickými nevýhodami, a to 
zejména EFRR a ESF, k zpřístupnění 
veřejného prostoru dětem, starším osobám 
a osobám se zvláštními potřebami, včetně 
zdravotně postižených, v souladu s 
Evropským aktem přístupnosti; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
hospodářskou a sociální integraci 
pracovníků se zdravotním postižením a 
bojovat proti všem formám diskriminace s 
cílem dosáhnout inkluzivnějšího trhu 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Tatjana Ždanoka



PE657.233v01-00 36/72 AM\1212531CS.docx

CS

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Vyzývá členské státy, aby 
využívaly zdroje z fondů soudržnosti, 
zejména EFRR a ESF, k zpřístupnění 
veřejného prostoru osobám se zvláštními 
potřebami, včetně zdravotně postižených, 
dětí a starších osob;

1. Vyzývá členské státy, aby 
využívaly zdroje z fondů soudržnosti, 
zejména EFRR a ESF, k zpřístupnění 
veřejného prostoru osobám se zvláštními 
potřebami, včetně zdravotně postižených, 
dětí a starších osob; Zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit plné zapojení dotčených 
občanů do demokratického procesu; 
Zdůrazňuje rovněž význam zapojení 
příslušných zástupců nevládních 
organizací a zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Vyzývá členské státy, aby využívaly 
zdroje z fondů soudržnosti, zejména EFRR 
a ESF, k zpřístupnění veřejného prostoru 
osobám se zvláštními potřebami, včetně 
zdravotně postižených, dětí a starších osob;

1. Vyzývá členské státy, aby 
začleňovaly demografické výzvy a pečlivě 
plánovaly využití zdrojů z fondů 
soudržnosti, zejména EFRR, ESF a 
budoucího ESF+, za účelem boje proti 
demografickým změnám sociálně 
spravedlivým způsobem založeným na 
právech se zaměřením na zranitelné a 
znevýhodněné skupiny, včetně zdravotně 
postižených, rodičů samoživitelů, dětí a 
starších osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
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Antonius Manders

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Vyzývá členské státy, aby 
využívaly zdroje z fondů soudržnosti, 
zejména EFRR a ESF, k zpřístupnění 
veřejného prostoru osobám se zvláštními 
potřebami, včetně zdravotně postižených, 
dětí a starších osob;

1. Vyzývá členské státy, aby 
využívaly zdroje z fondů soudržnosti, 
zejména EFRR a ESF, ke zlepšení kvality 
života ve veřejném prostoru pro všechny, 
zejména v regionech EU, a k většímu 
zpřístupnění veřejného prostoru osobám se 
zvláštními potřebami, včetně zdravotně 
postižených, dětí a starších osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Vyzývá členské státy, aby 
využívaly zdroje z fondů soudržnosti, 
zejména EFRR a ESF, k zpřístupnění 
veřejného prostoru osobám se zvláštními 
potřebami, včetně zdravotně postižených, 
dětí a starších osob;

1. Vyzývá členské státy, aby 
využívaly zdroje z fondů soudržnosti, 
zejména EFRR a ESF, k zpřístupnění 
veřejného prostoru osobám se zvláštními 
potřebami, včetně zdravotně postižených, 
dětí a starších osob, jakož i k prosazování 
přístupných, cenově dostupných a 
odolných systémů zdravotní péče v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Vyzývá členské státy, aby 
využívaly zdroje z fondů soudržnosti, 
zejména EFRR a ESF, k zpřístupnění 
veřejného prostoru osobám se zvláštními 
potřebami, včetně zdravotně postižených, 
dětí a starších osob;

1. Vyzývá členské státy, aby 
využívaly zdroje z facility na podporu 
oživení a odolnosti a z fondů soudržnosti, 
zejména EFRR a ESF, k podpoře územní 
soudržnosti a k většímu zpřístupnění 
veřejného prostoru osobám se zvláštními 
potřebami, včetně zdravotně postižených, 
dětí a starších osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. Vítá návrh Komise týkající se 
nástroje REACT-EU, který má zvýšit 
objem finančních prostředků v období 
2014–2020 pro EFRR, ESF a FEAD; je 
však hluboce znepokojen tím, že toto 
dočasné financování nestačí k řešení 
sociálního rozměru krize COVID-19, 
včetně nejnaléhavějších demografických 
výzev; vyzývá Komisi, aby zajistila 
dostatečnou flexibilitu a snížila zbytečnou 
administrativní zátěž při využívání těchto 
fondů a zároveň pečlivě sledovala jejich 
účinnost a sociální dopad a podávala o 
nich zprávy;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
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Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. Domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
financování z veřejných zdrojů s cílem 
podpořit obnovu kvalitních pracovních 
míst a výrobních příležitostí napříč EU, 
aby byl podpořen kvalitní a udržitelný 
rozvoj všech regionů v EU, zejména ve 
strategických odvětvích, jako je 
zdravotnictví, digitalizace a energetika; 
Vyzývá Komisi, aby podporovala využívání 
veřejných investic k vytváření kvalitních 
pracovních míst a dosažení ambiciózních 
sociálních a environmentálních cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Atidzhe 
Alieva-Veli, Stéphane Bijoux

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. Vyzývá členské státy, aby 
investovaly do prevence a propagace 
zdraví, infrastruktur, včasné diagnostiky a 
sociální ochrany pro dlouhodobou péči s 
cílem řešit rostoucí poptávku a zajistit, aby 
každý měl právo na včasný přístup k 
cenově dostupné, preventivní a léčebné 
zdravotní péči dobré kvality, jak je 
zakotveno v evropském pilíři sociálních 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. Uznává významnou úlohu, kterou 
by politika soudržnosti a SZP mohly hrát 
při podpoře a posílení zaměstnatelnosti a 
začleňování žen ve venkovských a 
odlehlých oblastech, které čelí problémům 
v oblasti demografie, a vyzývá členské 
státy, aby k tomuto účelu lépe využívaly 
příslušné fondy;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. Vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že produkty a služby financované 
z fondů soudržnosti budou dostupné 
osobám se zvláštními potřebami v souladu 
s koncepcí univerzálního designu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 73
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. Zdůrazňuje zásadní dopad 
neustále se vyvíjejících digitálních 
technologií na každodenní život lidí, a 
proto zdůrazňuje potřebu 
vysokorychlostního širokopásmového 
připojení a životně důležitého a 
aktuálního technického vybavení ve 
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školách, nemocnicích a ve všech dalších 
příslušných veřejných/soukromých 
zařízeních služeb, včetně rozvoje účinné 
elektronické správy, s cílem zajistit, aby 
lidé ve venkovských a odlehlých oblastech 
měli dostatek příležitostí pro běžný život;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. Zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
spravedlivou transformaci, a domnívá se, 
že dobře koncipovaný mechanismus pro 
spravedlivou transformaci, včetně 
ambiciózního Fondu pro spravedlivou 
transformaci, by posloužil jako důležitý 
nástroj pro usnadnění transformace 
a dosažení ambiciózních cílů v oblasti 
klimatu a zároveň by řešil sociální a 
územní dopady;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. Vyzývá k výraznému navýšení 
rozpočtu ESF+ v návrhu VFR na období 
2021–2027;
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Or. en

Pozměňovací návrh 76
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. Zdůrazňuje, že v souladu se 
zásadami evropského pilíře sociálních 
práv a se zvláštní pozorností věnovanou 
strukturálním reformám pro inkluzivnější 
trh práce, vytváření kvalitních pracovních 
míst a pracovních příležitostí v méně 
rozvinutých oblastech nebo regionech 
ohrožených vylidňováním a v 
nejvzdálenějších územích je třeba řešit 
negativní dopady demografických změn 
takovým způsobem, který je v souladu s 
právy a je sociálně spravedlivý; 
zdůrazňuje v tomto ohledu význam 
neustálé změny kvalifikace a 
prohlubování dovedností pracovníků, 
pracovního prostředí vstřícného k věku, 
jakož i zdraví a bezpečnosti při práci, aby 
se zajistilo, že lidé budou moci pracovat až 
do dosažení zákonného věku odchodu do 
důchodu; zdůrazňuje, že je třeba 
podporovat kolektivní vyjednávání a zvýšit 
rozsah kolektivního vyjednávání, aby byly 
zajištěny důstojné pracovní podmínky pro 
všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
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Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. Zdůrazňuje, že poměr věkové 
závislosti je třeba řešit snížením 
dlouhodobé nezaměstnanosti a chudoby 
pracujících, jakož i nezaměstnanosti 
mladých a starších lidí; připomíná, že 
univerzální přístup k cenově dostupným 
službám péče o děti a k dalším službám 
péče a podpory je předpokladem pro to, 
aby se mnoho lidí, zejména žen a rodičů 
samoživitelů, stalo nebo zůstalo 
ekonomicky aktivní a aby byla zajištěna 
zdravá rovnováha mezi soukromým a 
pracovním životem;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. Vyzývá Komisi, aby uplatňovala 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do všech opatření a politik souvisejících s 
demografickými změnami, včetně 
připravované zelené knihy o stárnutí a 
dlouhodobé vize pro venkovské oblasti; 
opakuje, že je nutné odstranit rozdíly v 
zaměstnanosti, odměňování a důchodech 
žen a mužů; vybízí členské státy, aby 
využívaly fondy soudržnosti ke zlepšení 
úrovně zaměstnanosti a začlenění žen, 
zejména v méně rozvinutých a 
venkovských oblastech a se zaměřením na 
potřeby žen, které se vrací na trh práce ve 
starším věku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1f. Zdůrazňuje, že investice do politik 
založených na právech, zaměřených na 
lidi a založených na důkazech, včetně 
politik v oblasti sexuálního a 
reprodukčního zdraví, rovnosti žen a 
mužů, zdravotní péče a pečovatelských 
služeb a infrastruktur, jsou důležitými 
prvky pro řešení demografických 
problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1g. Vyzývá Komisi, aby podporovala 
hospodářskou a sociální soudržnost a 
komplexní přístup k boji proti 
demografickým změnám, aby zvrácení 
negativních dopadů demografických změn 
v jednom členském státě nebo regionu 
nebylo na úkor jiných členských států 
nebo regionů; poukazuje na významné 
rozdíly v absolutních hodnotách 
minimálního příjmu a důchodů v různých 
regionech a typech komunit, které 
zaručují důstojný život; zdůrazňuje, že při 
navrhování a provádění politik a 
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konkrétních opatření je důležité 
podporovat sociální začlenění 
prostřednictvím partnerství se sociálními 
partnery, občanskou společností, 
regionálními a místními orgány a s 
místním obyvatelstvem;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 1 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1h. zdůrazňuje, že je třeba poskytovat 
podpůrné a poradenské služby, které 
lidem poskytují perspektivu životního 
cyklu a potírají strukturální diskriminaci 
na základě věku, zejména v oblasti 
zaměstnanosti6a; vyzývá k podpoře 
vnitrostátních veřejných služeb 
zaměstnanosti a Evropské sítě veřejných 
služeb zaměstnanosti, zejména v jejich 
úsilí o podporu dlouhodobě neaktivních a 
starších uchazečů o zaměstnání;
_________________
6a OECD, Demografické změny a místní 
rozvoj: Snižování, regenerace a sociální 
dynamika, 2012, s. 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 1 i (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1i. Vyzývá členské státy, aby uznaly 
hodnotu neformální péče a zlepšily 
sociální ochranu a podporu neformálních 
pečovatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 1 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1j. Vyzývá k přijetí rámcové směrnice 
o dlouhodobé péči, která by stanovila 
základní zásady a poskytla kritéria 
založená na důkazech pro dostupné 
kvalitní služby dlouhodobé péče a podpory 
v celé EU a která by rovněž usnadnila 
uplatňování alternativních přístupů a 
podpořila přechod na služby zaměřené na 
člověka a komunitní služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 1 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1k. Vyzývá Komisi, aby posílila svou 
podporu politikám vnitrostátních a 
místních orgánů v oblasti migrace a 
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inkluze, zejména prostřednictvím 
koordinace politik, výměny znalostí a 
finanční podpory; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zlepšily přístup 
migrantů ke vzdělání a trhu práce, 
zejména pro migranty ženského pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. Vyzývá k většímu zapojení zdrojů 
z EFRR do zlepšování dopravní a 
telekomunikační infrastruktury v oblastech 
s vysokou mírou stárnutí, vysokým 
procentem venkovských oblastí a 
vylidňování;

2. Vyzývá členské státy, aby 
využívaly zdroje z EFRR k boji proti 
dopravní izolaci a ke zlepšení digitální a 
telekomunikační infrastruktury, zejména 
širokopásmového připojení a 
internetového připojení ve venkovských, 
okrajových a odlehlých oblastech s 
vysokou mírou stárnutí a čelících odlivu 
mozků, které by mělo být přístupné všem, 
s cílem využít potenciálu zelené, 
inovativní a digitální ekonomiky, zajistit 
přístup ke kvalitním službám a podpořit 
zakládání podniků a lidi, zejména mladé 
lidi, v těchto oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. Vyzývá k většímu zapojení zdrojů z 
EFRR do zlepšování dopravní a 

2. Vyzývá k většímu zapojení zdrojů z 
EFRR do zlepšování dopravní a 
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telekomunikační infrastruktury v oblastech 
s vysokou mírou stárnutí, vysokým 
procentem venkovských oblastí a 
vylidňování;

telekomunikační infrastruktury v oblastech 
s vysokou mírou stárnutí, vysokým 
procentem venkovských oblastí a 
vylidňování, zdůrazňuje však, že logika 
jedné ekonomicky propojené zóny s eurem 
jako jednotnou měnou v podstatě 
implikuje mobilitu pracovníků v rámci 
Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. Vyzývá k většímu zapojení zdrojů z 
EFRR do zlepšování dopravní a 
telekomunikační infrastruktury v oblastech 
s vysokou mírou stárnutí, vysokým 
procentem venkovských oblastí a 
vylidňování;

2. Vyzývá k většímu zapojení zdrojů z 
EFRR do zlepšování dopravní a 
telekomunikační infrastruktury v oblastech 
s vysokou mírou stárnutí, vysokým 
procentem venkovských oblastí a 
vylidňování za účelem zlepšení dobrých 
životních podmínek, zamezení lékařské 
dezertifikace, umožnění přístupu k 
veřejným službám, jakož i zvýšení počtu 
pracovních příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. Vyzývá k většímu zapojení zdrojů 
z EFRR do zlepšování dopravní a 
telekomunikační infrastruktury v oblastech 

2. Vyzývá členské státy, aby 
využívaly zdroje z EFRR za účelem 
zlepšení dopravní a telekomunikační 



AM\1212531CS.docx 49/72 PE657.233v01-00

CS

s vysokou mírou stárnutí, vysokým 
procentem venkovských oblastí a 
vylidňování;

infrastruktury podpoření nezávislého 
života a mobility, zejména v oblastech s 
vysokou mírou stárnutí, které jsou méně 
rozvinuté a čelí vylidňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. Vyzývá k většímu zapojení zdrojů z 
EFRR do zlepšování dopravní a 
telekomunikační infrastruktury v oblastech 
s vysokou mírou stárnutí, vysokým 
procentem venkovských oblastí a 
vylidňování;

2. Vyzývá k většímu zapojení zdrojů z 
facility na podporu oživení a odolnosti a z 
EFRR do zlepšování dopravní a 
telekomunikační infrastruktury v oblastech 
s vysokou mírou stárnutí, vysokým 
procentem venkovských oblastí, vysokou 
mírou nezaměstnanosti mladých lidí a v 
oblastech, které čelí vylidňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. Vyzývá k většímu zapojení zdrojů z 
EFRR do zlepšování dopravní a 
telekomunikační infrastruktury v oblastech 
s vysokou mírou stárnutí, vysokým 
procentem venkovských oblastí a 
vylidňování;

2. Vyzývá k většímu zapojení zdrojů z 
EFRR do zlepšování dopravní a 
vysokorychlostní pevné a mobilní 
telekomunikační infrastruktury v 
regionech EU s vysokou mírou stárnutí, 
vysokým procentem venkovských oblastí a 
vylidňování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. Vyzývá k většímu zapojení zdrojů z 
EFRR do zlepšování dopravní a 
telekomunikační infrastruktury v oblastech 
s vysokou mírou stárnutí, vysokým 
procentem venkovských oblastí a 
vylidňování;

2. Vyzývá členské státy k využívání 
zdrojů z EFRR ke zlepšování veřejné 
dopravní infrastruktury a infrastruktury 
veřejné konektivity v oblastech s vysokou 
mírou stárnutí a/nebo nezaměstnanosti, 
které čelí vylidňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. Vybízí k podpoře iniciativ v oblasti 
infrastruktury a rozvoje, sociálních služeb 
a rozvoje vzdělávacích zařízení a institucí 
odborné přípravy v malých komunitách 
odlehlých venkovských oblastí, které se 
potýkají s vylidňováním a stárnutím 
obyvatel;

Or. hu

Pozměňovací návrh 93
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2a. Domnívá se, že digitální 
infrastruktura a konektivita plní zásadní 
úlohu při předcházení digitální propasti, 
izolaci a vylidňování; zdůrazňuje v tomto 
ohledu prvořadý význam podpory 
rozsáhlejšího využívání programů práce z 
domova ze strany společností v celé EU, 
které mohou sloužit jako nástroj pro 
udržení podniků, posílení místních 
komunit a boj proti vylidňování venkova; 
vyzývá Komisi, aby navrhla legislativní 
rámec s cílem regulovat minimální a 
jasné normy a podmínky pro práci na 
dálku v celé EU a zajistit důstojné 
pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. Zdůrazňuje, že zvýšení střední 
délky života při narození zvyšuje tlak na 
služby dlouhodobé péče, které byly 
navrženy v jiných demografických 
souvislostech a které v současnosti musí 
reagovat na potřeby starší společnosti v 
oblasti zdraví a péče; žádá proto, aby byly 
navýšeny zdroje určené k tomuto účelu, 
aby bylo možné reagovat na toto zvýšení 
potřeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. Zdůrazňuje, že poptávka po 
zdravotnických pracovnících se 
pravděpodobně zvýší, přičemž některé 
zeměpisné oblasti již nyní trpí 
nedostatkem zdravotnických pracovníků; 
Vyzývá členské státy, aby tento nedostatek 
řešily investováním do dovedností a 
zvýšením přitažlivosti zdravotnických 
profesí se zvláštním zaměřením na 
venkovské a vzdálené oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. Vyzývá k podpoře přemisťování 
rodin do venkovských oblastí, což 
znamená investovat do vhodných 
přístupových cest, vzdělávacích a 
zdravotnických infrastruktur, jakož i 
podporovat sociální, kulturní a sportovní 
činnosti, které podporují zdravější způsob 
života a optimální rozvoj dětí, a to cenově 
dostupnějším způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. Vyjadřuje znepokojení nad 
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migračními toky evropských mladých lidí 
z venkova do městských oblastí a do 
třetích zemí; zdůrazňuje, že pro řešení 
těchto migračních vzorců a předcházení 
poklesu populace v produktivním věku je 
nezbytné poskytnout mladým lidem 
příležitosti doma; konstatuje, že nebude-li 
tato situace řádně vyřešena, jakékoli 
případné zvýšení porodnosti povede pouze 
ke zvýšení migrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů v 
rámci ESF s cílem účinně řešit digitální 
propast a digitální vyloučení, zejména 
starších osob;

3. Vyzývá k větší mobilizaci a 
chytrým kombinacím zdrojů v rámci ESF 
a vnitrostátních a místních zdrojů s cílem 
účinně řešit digitální propast a digitální 
vyloučení, zejména starších osob; vyzývá 
proto k vytvoření přístupných a cenově 
dostupných příležitostí k získání 
digitálních dovedností způsobem, který je 
přizpůsoben potřebám starších osob, a to i 
prostřednictvím posílení podpory iniciativ 
samotných zkušených dobrovolných 
odborníků, například prostřednictvím 
Konfederace evropských služeb zkušených 
odborníků (CESES);

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů v 
rámci ESF s cílem účinně řešit digitální 
propast a digitální vyloučení, zejména 
starších osob;

3. Vyzývá členské státy k větší 
mobilizaci zdrojů v rámci ESF s cílem 
účinně řešit digitální propast a digitální 
vyloučení, zejména mladých osob, starších 
osob a osob se zdravotním postižením, 
jakož i s cílem zajistit přístup k digitálním 
nástrojům; vyzývá proto k vytvoření 
přístupných a cenově dostupných 
příležitostí k získání digitální dovedností 
způsobem, který je přizpůsoben potřebám 
starších osob; poukazuje na to, že tyto 
iniciativy mají větší šanci na úspěch, 
pokud budou spojeny s možnostmi 
mezigenerační výměny;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů v 
rámci ESF s cílem účinně řešit digitální 
propast a digitální vyloučení, zejména 
starších osob;

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů v 
rámci ESF v kombinaci s vnitrostátními a 
místními investicemi s cílem účinně řešit 
digitální propast a digitální vyloučení, 
zejména starších osob; zdůrazňuje, že je 
důležité rozšířit programy digitálních 
dovedností i na obyvatele, kteří dosáhli 
věku odchodu do důchodu; vyzývá k 
začlenění demografických výzev do Fondu 
pro spravedlivou transformaci s cílem 
řešit především sociální vyloučení, 
digitální propast a energetickou chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
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Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů v 
rámci ESF s cílem účinně řešit digitální 
propast a digitální vyloučení, zejména 
starších osob;

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů v 
rámci ESF s cílem řešit sociální vyloučení 
a hmotnou deprivaci, jakož i účinně řešit 
digitální propast a digitální vyloučení, 
zejména zranitelných osob, starších osob a 
ve vzdálených oblastech; v tomto smyslu 
se domnívá, že by mohla být podporována 
digitalizace, robotizace a umělá 
inteligence s cílem zlepšit autonomii, 
jakož i životní a zdravotní podmínky 
starších osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů v 
rámci ESF s cílem účinně řešit digitální 
propast a digitální vyloučení, zejména 
starších osob;

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů v 
rámci ESF s cílem účinně řešit digitální 
propast a digitální vyloučení, zejména 
starších osob; vyzývá k větší podpoře 
flexibilních způsobů práce, které lidem 
umožní lépe dosáhnout rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem nebo 
kombinovat své pracovní povinnosti s 
pečovatelskými povinnostmi; konstatuje, 
že krize COVID-19 ukázala, že tento úkol 
je splnitelný, pokud bude mít náležitou 
podporu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů v 
rámci ESF s cílem účinně řešit digitální 
propast a digitální vyloučení, zejména 
starších osob;

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů v 
rámci ESF s cílem účinně řešit digitální 
propast a digitální vyloučení, zejména 
starších osob; vyzývá členské státy, aby 
usnadnily sociálně spravedlivou digitální 
transformaci a zajistily, aby všichni 
občané měli právo a přístup k cenově 
dostupným komunikačním 
infrastrukturám;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů v 
rámci ESF s cílem účinně řešit digitální 
propast a digitální vyloučení, zejména 
starších osob;

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů 
ESF s cílem účinně bojovat proti digitální 
propasti a digitálnímu vyloučení, zejména 
ve venkovských oblastech a u starších 
osob, přičemž uznává význam programu 
pro zaměstnanost a sociální inovace 
(EaSI) při financování dlouhodobé péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů v 
rámci ESF s cílem účinně řešit digitální 
propast a digitální vyloučení, zejména 
starších osob;

3. Vyzývá k větší mobilizaci zdrojů v 
rámci ESF s cílem účinně řešit digitální 
propast a digitální vyloučení, zejména 
starších osob a těch nejchudších kategorií 
osob, jako jsou chudé rodiny v 
domácnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. Zdůrazňuje, že aby mladí a starší 
lidé mohli pracovat, studovat a aktivně se 
účastnit moderní společnosti, musí mít 
možnost získat alespoň základní digitální 
dovednosti; kromě toho musí být zajištěn 
dobrý přístup k internetu, neboť je to 
nezbytné pro udržování kontaktů a 
vykonávání práce, zejména v důsledku 
pandemie COVID-19;

Or. hu

Pozměňovací návrh 107
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. Vyzývá Evropskou komisi, aby s 
cílem radikálně zlepšit a posílit zastoupení 
starších osob v rámci tvorby právních 
předpisů EU a podle vzoru stávajícího 
Parlamentu mládeže v EU zvážila 
financování „Evropského parlamentu 
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starších osob“ z ESF, přičemž tento 
parlament by byl složen ze zkušených 
dobrovolných odborníků poskytujících 
poradenství tvůrcům právních předpisů 
EU, pokud jde o dopad návrhů a předpisů 
EU na starší osoby, a rovněž 
přispívajících k větší informovanosti 
seniorů o EU a k jejich větší podpoře EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. Vyzývá ke kombinování zdrojů z 
fondů soudržnosti s prostředky členských 
států s cílem zavést komplexní opatření za 
účelem zlepšení dostupnosti a přístupu k 
sociálním službám, které představují 
reakci na demografické změny;

Or. pl

Pozměňovací návrh 109
Antonius Manders

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. Vyzývá Komisi, aby posílila své 
závazky, například prostřednictvím 
programu asistovaného žití v přirozeném 
prostředí, což je důležitá iniciativa na 
podporu stříbrného hospodářství v EU, 
aby starším a závislým lidem bylo 
umožněno žít déle doma, v prostředí, které 
znají, mimo jiné prostřednictvím využívání 
domácí automatizace, lidských center 
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IKT, umělé inteligence a nepřetržité 
výměny osvědčených postupů v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Zdůrazňuje, že regiony by měly v 
reakci na demografické změny aktivněji 
využívat evropské strukturální a investiční 
fondy, zejména k podpoře vzdělávacích 
programů, jakož i podnikání a v oblasti 
stříbrné ekonomiky;

4. Zdůrazňuje, že regiony by měly v 
reakci na demografické změny aktivněji 
využívat evropské strukturální a investiční 
fondy, zejména k podpoře prohlubování 
dovedností a změny kvalifikace občanů za 
účelem vyhovění potřebám trhu, 
podnikatelských dovedností a v oblasti 
stříbrné ekonomiky; vítá v tomto ohledu 
aktualizovanou agendu dovedností pro 
Evropu, která může přispět k řešení 
nedostatku kvalifikovaných pracovních sil 
v zaostávajících regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Zdůrazňuje, že regiony by měly v 
reakci na demografické změny aktivněji 
využívat evropské strukturální a investiční 
fondy, zejména k podpoře vzdělávacích 
programů, jakož i podnikání a v oblasti 
stříbrné ekonomiky;

4. Zdůrazňuje, že regiony by měly v 
reakci na demografické změny aktivněji 
využívat evropské strukturální a investiční 
fondy, zejména k podpoře vytváření vysoce 
kvalitních pracovních míst v nejméně 
rozvinutých oblastech, snižování nejistých 
pracovních míst a chudoby pracujících a 



PE657.233v01-00 60/72 AM\1212531CS.docx

CS

odstranění sociálního vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Zdůrazňuje, že regiony by měly v 
reakci na demografické změny aktivněji 
využívat evropské strukturální a investiční 
fondy, zejména k podpoře vzdělávacích 
programů, jakož i podnikání a v oblasti 
stříbrné ekonomiky;

4. Zdůrazňuje, že regiony by měly v 
reakci na demografické změny aktivněji 
využívat evropské strukturální a investiční 
fondy, zejména k podpoře vzdělávacích 
programů, jakož i podnikání, posilování 
výzkumu, lidského kapitálu, kapacity pro 
inovace a v oblasti stříbrné ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Zdůrazňuje, že regiony by měly v 
reakci na demografické změny aktivněji 
využívat evropské strukturální a investiční 
fondy, zejména k podpoře vzdělávacích 
programů, jakož i podnikání a v oblasti 
stříbrné ekonomiky;

4. Zdůrazňuje, že regiony a obce by 
měly v reakci na demografické změny 
aktivněji využívat evropské strukturální a 
investiční fondy, zejména k prosazování 
územní soudržnosti, podpoře vzdělávacích 
programů, jakož i podnikání, malých a 
středních podniků a v oblasti stříbrné 
ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
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Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Zdůrazňuje, že regiony by měly v 
reakci na demografické změny aktivněji 
využívat evropské strukturální a investiční 
fondy, zejména k podpoře vzdělávacích 
programů, jakož i podnikání a v oblasti 
stříbrné ekonomiky;

4. Zdůrazňuje, že regiony by měly v 
reakci na demografické výzvy aktivněji 
využívat evropské strukturální a investiční 
fondy, zejména k podpoře vzdělávacích 
programů, meziregionálních projektů a 
výměn informací, jakož i podnikání a v 
oblasti stříbrné ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Zdůrazňuje, že regiony by měly v 
reakci na demografické změny aktivněji 
využívat evropské strukturální a investiční 
fondy, zejména k podpoře vzdělávacích 
programů, jakož i podnikání a v oblasti 
stříbrné ekonomiky;

4. Zdůrazňuje, že regiony by měly v 
reakci na demografické změny aktivněji 
využívat evropské strukturální a investiční 
fondy, zejména k podpoře vzdělávání, 
odborné přípravy, programů na zvyšování 
dovedností, celoživotního vzdělávání, 
jakož i podnikání a v oblasti stříbrné 
ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4. Zdůrazňuje, že regiony by měly v 
reakci na demografické změny aktivněji 
využívat evropské strukturální a investiční 
fondy, zejména k podpoře vzdělávacích 
programů, jakož i podnikání a v oblasti 
stříbrné ekonomiky;

4. Zdůrazňuje, že státy by měly v 
reakci na demografické změny aktivněji 
využívat evropské strukturální a investiční 
fondy, zejména k podpoře vzdělávacích 
programů, jakož i podnikání a v oblasti 
stříbrné ekonomiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Naléhavě vyzývá členské státy, aby 
se navzájem řídily dobrými příklady a 
pomáhaly mladým lidem vést nezávislý 
život a zakládat rodiny a aby mladým 
lidem poskytovaly takové výhody, jako 
jsou mimo jiné příspěvky na bydlení, 
rodinné daňové úlevy a preferenční 
půjčky;

Or. hu

Pozměňovací návrh 118
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Zdůrazňuje, že opatření navržená 
v tomto návrhu nejsou dostatečná k tomu, 
aby přinesla řešení demografických výzev;

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
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Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. Vyzývá členské státy k rozsáhlé 
diskusi ohledně otázek týkajících se 
demografie a navrhuje, aby se v celé 
Evropě uskutečnila referenda o imigraci s 
cílem směřovat politické reakce s ohledem 
na vůli evropských obyvatel;

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. Zdůrazňuje úlohu rodin a podporu 
rodiny a rozšířené rodiny jakožto 
pozitivního modelu pro mladé lidi a vybízí 
k tomu, aby se s ohledem na stárnutí 
obyvatelstva odpovědně zakládaly rodiny a 
pořizovaly děti.

Or. hu

Pozměňovací návrh 121
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. Zdůrazňuje, že je třeba na všech 
úrovních vzdělávání a odborné přípravy 
zahrnout pokyny k podnikání a dalším 
užitečným dovednostem, neboť včasné 
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položení základů podnikání u mladých lidí 
umožní účinný boj proti jejich 
nezaměstnanosti.

Or. hu

Pozměňovací návrh 122
Dominique Bilde, France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. Požaduje, aby ambiciózní a 
dobrovolné politiky podporující porodnost 
byly upřednostněny před jakýmkoli jiným 
prostředkem pro řešení vylidňování 
našeho kontinentu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila návrh společné demografické 
politiky v Evropské unii; domnívá se, že 
vhodným mechanismem k zavedení a 
provádění této politiky by mohla být 
posílená spolupráce, a vyzývá Evropskou 
komisi, aby za tímto účelem 
spolupracovala s členskými státy; dále se 
domnívá, že společná demografická 
politika by měla být financována ze zdrojů 
ze zvláštní položky rozpočtu EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Zdůrazňuje význam přiměřených, 
spolehlivých a srovnatelných údajů o 
demografických změnách; vyzývá Komisi, 
aby revidovala statistický rámec EU tak, 
že bude zvýšena horní věková hranice pro 
shromažďování údajů, do sběru údajů 
budou zahrnuty i údaje osob žijících v 
institucích a dojde k rozdělení údajů podle 
pohlaví a věku, přičemž budou plně 
dodržovány normy v oblasti ochrany 
soukromí a základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Zdůrazňuje, že úspěšná regionální 
absorpční kapacita fondů soudržnosti EU 
do značné míry závisí na územních 
ekonomických předpokladech; zdůrazňuje 
přidanou hodnotu sociálního dialogu 
mezi zúčastněnými stranami z občanské 
společnosti a orgány ve všech fázích 
programování pro lepší plánování a lepší 
čerpání evropských strukturálních a 
investičních fondů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že regiony by měly 
v zájmu řešení demografických výzev 
proaktivněji využívat ESF fondy s cílem 
řešit nezaměstnanost mladých lidí a dát 
jim příležitost k zahájení skutečné kariéry; 
vybízí členské státy, aby podporovaly 
programy odborné přípravy pro mladé lidi 
a rozvoj podnikatelského myšlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Domnívá se, že fondy soudržnosti 
by měly být využívány na podporu 
aktivního stárnutí, zejména 
prostřednictvím iniciativ v oblasti 
sociálních inovací, jejichž cílem je mimo 
jiné usnadnit zaměstnávání starších osob, 
aktualizovat jejich dovednosti, zajistit 
jejich autonomii nebo podporovat 
mezigenerační výměnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Zdůrazňuje, že spravedlivá a 
zdravá rovnováha mezi pracovním a 
soukromým životem musí být zaručena 
všem; požaduje, aby se boj proti chudobě 
pracujících stal jednou z hlavních priorit 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Zdůrazňuje, že do politiky 
zaměstnanosti a dalších příslušných 
politik by měli být zapojeni zástupci 
zaměstnanců a odborové svazy, aby se 
zajistilo, že jejich nejdůležitější složkou 
budou zájmy pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Sylvie Brunet

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. Uznává, že nesmírně důležité 
faktory, které mají dopad na demografii 
venkovských a odlehlých oblastí, jsou 
příležitostí k náležitému profesnímu 
využití, přístupu k veřejným službám a 
příležitostem pro kulturní a volnočasové 
aktivity; vybízí členské státy, aby uznaly 
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význam venkovských a odlehlých oblastí 
v jejich rozmanitosti a rozvíjely jejich 
potenciál podporou investic do místního 
hospodářství, posilováním podnikání a 
zlepšováním jejich konektivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. Vyzývá k aktivní výměně 
osvědčených postupů a iniciativ mezi 
místními a regionálními orgány v EU s 
cílem podpořit lepší pochopení 
demografických výzev, předvídat jejich 
dopad na místní trhy práce a rozvíjet 
inovativní a účinné strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. Opakuje svou výzvu členským 
státům, aby neprodleně přijaly směrnici 
Rady o provádění zásady rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na 
náboženské vyznání nebo víru, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci, 
COM/2008/0426 final, 2. července 2008;
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Or. en

Pozměňovací návrh 133
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
podpora poskytovaná prostřednictvím 
dočasného rámce státní podpory nezvýší 
trvalé narušení a nerovnosti na jednotném 
trhu a nezhorší sociální a územní 
soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. Zdůrazňuje, že snižování rozdílů 
mezi úrovněmi rozvoje různých regionů a 
snížení zaostalosti nejvíce 
znevýhodněných regionů nebo ostrovů, 
zejména venkovských oblastí, vyžaduje 
další posílení postavení žen v těchto 
oblastech jak z hospodářského, tak i 
sociálního hlediska, jakož i zajištění 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem a podporu politik vstřícných k 
rodinám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. Připomíná, že nejvzdálenější 
regiony jsou obzvláště předurčeny k 
vylidňování a vyžadují zvláštní soubor 
opatření za účelem zmírnění negativních 
demografických změn, s nimiž se často 
potýkají; vyzývá členské státy, aby aktivně 
využívaly dostupné strukturální a 
investiční fondy s cílem řešit problémy, 
kterým tyto regiony čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. Odmítá, aby strukturální fondy a 
fondy soudržnosti podléhaly podmínkám 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. zdůrazňuje, že uplatňování 
revidované Evropské sociální charty a 
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zásad, jako je právo na rovné příležitosti, 
zdraví, dlouhodobou péči a přístup k 
základním službám, důchodům, bydlení a 
pomoci pro osoby bez domova, které jsou 
zahrnuty do evropského pilíře sociálních 
práv, má zásadní význam pro boj proti 
důsledkům demografických změn a 
úsporných opatření; dále vyzývá k 
využívání finančních prostředků EU za 
účelem zajištění přístupu ke zdraví pro 
všechny prostřednictvím podpory 
zřizování lékařských ordinací a zachování 
nemocnic ve venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. Vyzývá k vytvoření regulačního 
rámce, který zaručí kvalitní pečovatelské 
služby a umožní širší využívání zdravotní 
péče na dálku a systémů tísňového volání 
tím, že pečovatelům poskytne právní 
záruky a stanoví nezbytné požadavky na 
odbornou přípravu s cílem zajistit péči a 
primární péči pro všechny občany EU bez 
ohledu na jejich věk v jakékoli zeměpisné 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. Zdůrazňuje, že je potřeba zajistit 
zásady a cíle evropského pilíře sociálních 
práv, zejména jeho zásady týkající se 
práva na rovné příležitosti, zdraví, 
začlenění osob se zdravotním postižením, 
dlouhodobé péče a přístupu k základním 
službám, starobním důchodům a 
důchodům, bydlení a pomoci pro osoby 
bez domova, které jsou zásadní pro 
podporu kvality života osob všech 
věkových kategorií na místní úrovni; vítá 
plán Evropské komise předložit akční plán 
pro provádění evropského pilíře 
sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 prokázala potřebu modelu EU, který 
bude podporovat a chránit důstojnost a 
základní práva starších osob; vyzývá 
Komisi, aby na základě článku 25 Listiny 
základních práv EU sledovala program, 
který vypracuje evropský plán práv 
starších osob;

Or. en


