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Pozměňovací návrh 1
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 9, 151, 152, 
153, 156, 157 a 162 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na články 9, 151, 152, 
153, 156, 157, 162 a 168 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU),,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Pařížskou dohodu 
přijatou na konferenci COP21 v roce 
2015, která ve své preambuli naléhavě 
žádá smluvní strany, aby při provádění 
svých politik a opatření podporovaly 
spravedlivý přechod pracovních sil a 
vytváření důstojné práce a kvalitních 
pracovních míst v souladu s národně 
definovanými rozvojovými prioritami a 
strategiemi,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Právní východisko 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na úmluvy MOP, 
zejména na Úmluvu o inspekci práce 
z roku 1947 (č. 81),

– s ohledem na úmluvy a doporučení 
MOP, zejména na Úmluvu o inspekci práce 
z roku 1947 (č. 81), Deklarace o 
budoucnosti práce přijatá u příležitosti 
100. výročí založení MOP (2019) a 
Pokyny MOP pro spravedlivý přechod k 
ekonomikám a společnostem pro všechny, 
které jsou udržitelné z hlediska životního 
prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Pokyny MOP pro 
spravedlivý přechod k ekonomikám a 
společnostem pro všechny, které jsou 
udržitelné z hlediska životního prostředí, z 
února 2016,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
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a její vstup v platnost v EU dne 21. ledna 
2011 v souladu s rozhodnutím Rady 
2010/48/ES ze dne 26. listopadu 2009 
o uzavření Úmluvy Organizace spojených 
národů o právech osob se zdravotním 
postižením Evropským společenstvím, 
a s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění 
všech forem diskriminace žen,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu o právech 
osob se zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Právní východisko 8 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 
2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, 
kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání (dále 
jen „směrnice o rovnosti v zaměstnání“),

Or. en

Pozměňovací návrh 8
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Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Právní východisko 8 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

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

Návrh usnesení
Právní východisko 8 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh směrnice Rady 
o provádění zásady rovného zacházení 
s osobami bez ohledu na náboženské 
vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk 
nebo sexuální orientaci 
(COM(2008)0426) předložený Komisí 
a na postoj Parlamentu k tomuto návrhu 
ze dne 2. dubna 20091a,
_________________
1a Úř. věst. C137E, 27.5.2010, s. 68.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel
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Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 19. června 2020 o 
evropské ochraně přeshraničních a 
sezónních pracovníků v souvislosti s krizí 
způsobenou onemocněním COVID-19,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Komise ze 
dne 17. června 2020 o dopadu 
demografických změn (COM(2020)241),

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Právní východisko 14 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko 
Evropského výboru regionů ze dne 18. 
ledna 2017 s názvem „Reakce EU 
na demografickou výzvu“ (2017/C017/08),

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea, 
Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení o 
evropské ochraně přeshraničních a 
sezónních pracovníků v souvislosti s krizí 
způsobenou onemocněním COVID-19 
(2020/2664(RSP),

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Právní východisko 33 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Právní východisko 36 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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– s ohledem na revidovanou 
Evropskou sociální chartu a turínský 
proces zahájený v roce 2014, jehož cílem 
je posílení smluvního systému Evropské 
sociální charty v Radě Evropy a v jejím 
vztahu k právu Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že udržitelný 
rozvoj je základním cílem Evropské unie; 
vzhledem k tomu, že sociálně tržní 
hospodářství je založeno na dvou 
doplňujících se pilířích, konkrétně na 
prosazování hospodářské soutěže a na 
odolných opatřeních v oblasti sociální 
politiky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že udržitelný 
rozvoj je základním cílem Evropské unie; 
vzhledem k tomu, že sociálně tržní 
hospodářství je založeno na dvou 
doplňujících se pilířích, konkrétně na 
prosazování hospodářské soutěže a na 
odolných opatřeních v oblasti sociální 
politiky;

A. vzhledem k tomu, že udržitelný 
rozvoj zaměřený na dosažení cílů OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a na posílení 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv a Pařížské dohody je základním cílem 
Evropské unie; vzhledem k tomu, že 
sociálně tržní hospodářství je založeno na 
dvou doplňujících se pilířích, konkrétně na 
prosazování hospodářské soutěže a na 
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odolných opatřeních v oblasti sociální 
politiky, což by mělo vést k dosažení plné 
zaměstnanosti a sociálního pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že udržitelný 
rozvoj je základním cílem Evropské unie; 
vzhledem k tomu, že sociálně tržní 
hospodářství je založeno na dvou 
doplňujících se pilířích, konkrétně na 
prosazování hospodářské soutěže a na 
odolných opatřeních v oblasti sociální 
politiky;

A. vzhledem k tomu, že udržitelný 
rozvoj je základním cílem Evropské unie; 
vzhledem k tomu, že sociálně tržní 
hospodářství je založeno na dvou 
doplňujících se pilířích, konkrétně na 
prosazování hospodářské soutěže a na 
odolných opatřeních v oblasti sociální 
politiky s cílem zaručit sociální 
spravedlnost nápravou negativních 
výstupů a posílením sociální ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v Evropě a ve 
světě existuje silná a předpokládaná 
potřeba přechodu na udržitelné využívání 
zdrojů, snižování emisí CO2 a silnou 
ochranu životního prostředí s cílem 
ochránit živobytí, bezpečnost, zdraví a 
prosperitu budoucích generací, avšak že 
tato transformace bude vyžadovat 
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ambiciózní reformy a nové zaměření 
priorit, které mohou potenciálně vést k 
sociálním problémům a prohloubení 
sociálního vyloučení pro chudší kategorie 
společnosti nebo zaostávající regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že tři pilíře 
udržitelného rozvoje tvoří pilíř 
ekonomický, sociální a environmentální; 
vzhledem k tomu, že udržitelný rozvoj je 
založen mimo jiné na plné zaměstnanosti 
a společenském pokroku; vzhledem k 
tomu, že se jedná o základní cíl Evropské 
unie stanovený v čl. 3 odst. 3 Smlouvy o 
Evropské unii (SEU); vzhledem k tomu, že 
doposud byla prioritou hospodářská a 
environmentální udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že přechod na 
stabilní a udržitelnou zelenou ekonomiku 
a sociální rozměr, jež budou šetrné k 
životnímu prostředí, lze provést pouze v 
úzké spolupráci mezi veřejnými a 
soukromými subjekty, a to prováděním 
odvážných opatření a zajištěním 
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flexibility, která všem občanům a všem 
regionům umožní přístup k udržitelným 
zdrojům a zdrojům energie, které 
potřebují k plnění evropských cílů v 
oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že Evropa čelí 
nově vznikajícím výzvám, jako jsou 
rostoucí mezigenerační nerovnosti, pokles 
sociálních, zdravotních, hospodářských a 
environmentálních příležitostí a zdrojů, 
územní rozdíly a nerovný přístup k 
základním sociálním a zdravotnickým 
službám, pracovním místům, obchodním 
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příležitostem a sociální infrastruktuře;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že snižování 
nerovností je sdílenou odpovědností EU a 
členských států; vzhledem k tomu, že 
členské státy nemají stejný fiskální prostor 
pro snižování nerovností prostřednictvím 
veřejných politik a veřejných investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ae. vzhledem k tomu, že snižování 
nerovností je sdílenou odpovědností EU a 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

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

Af. vzhledem k tomu, že po 
hospodářské krizi v roce 2008 se ve 
většině členských států zvýšily nerovnosti 
(příjmy a příležitosti), což ohrožuje 
udržitelnost a inkluzivnost růstu a sociální 
soudržnost, a že v této souvislosti byl 
pokrok při plnění cílů strategie Evropa 
2020 obtížný;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ag. vzhledem k tomu, že výzkum 
nadace Eurofound ukazuje složitost 
sociálního rozměru Evropské unie, a 
navrhuje, aby byl srovnávací přehled 
sociálních ukazatelů doplňující evropský 
pilíř sociálních práv doplněn o další 
ukazatele týkající se kvality pracovních 
míst, sociální spravedlnosti a rovných 
příležitostí, odolných systémů sociálního 
zabezpečení a spravedlivé mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 
byla zahájena strategie Evropa 2020 na 
podporu inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění; vzhledem k tomu, 
že navzdory pojmům „udržitelný“ 
a „podporující začlenění“ dalo provádění 
Lisabonské strategie přednost růstu před 
většinou ostatních cílů;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 
byla zahájena strategie Evropa 2020 na 
podporu inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění; vzhledem k tomu, 
že tato strategie byla prováděna a 
sledována v rámci evropského semestru – 
který je vymezen obecnými cíli usilování o 
růst, konkurenceschopnost a produktivitu 
– v politickém kontextu snižování 
veřejných výdajů, konsolidace dluhu a 
omezování schodku; vzhledem k tomu, že 
navzdory pojmům „udržitelný“ 
a „podporující začlenění“ dalo provádění 
Lisabonské strategie přednost růstu před 
většinou ostatních cílů; vzhledem k tomu, 
že z údajů vyplývá, že strategie měla 
smíšené výsledky při plnění jejích 
hlavních sociálních cílů; vzhledem k 
tomu, že nedostatečný pokrok při 
snižování chudoby a v dalším sociálním 
začleňování ukazuje, že systémy 
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sociálního zabezpečení nejsou dostatečně 
odolné a silné, aby mohly zmírnit a 
absorbovat sociální otřesy během krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 
byla zahájena strategie Evropa 2020 na 
podporu inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění; vzhledem k tomu, 
že navzdory pojmům „udržitelný“ 
a „podporující začlenění“ dalo provádění 
Lisabonské strategie přednost růstu před 
většinou ostatních cílů;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 
byla zahájena strategie Evropa 2020 na 
podporu inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 
byla zahájena strategie Evropa 2020 na 
podporu inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění; vzhledem k tomu, 
že navzdory pojmům „udržitelný“ 
a „podporující začlenění“ dalo provádění 
Lisabonské strategie přednost růstu před 
většinou ostatních cílů;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 
byla zahájena strategie Evropa 2020 na 
podporu inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 
byla zahájena strategie Evropa 2020 na 
podporu inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění; vzhledem k tomu, 
že navzdory pojmům „udržitelný“ 
a „podporující začlenění“ dalo provádění 
Lisabonské strategie přednost růstu před 
většinou ostatních cílů;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 
byla zahájena strategie Evropa 2020 na 
podporu inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 
byla zahájena strategie Evropa 2020 na 
podporu inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění; vzhledem k tomu, 
že navzdory pojmům „udržitelný“ 
a „podporující začlenění“ dalo provádění 
Lisabonské strategie přednost růstu před 
většinou ostatních cílů;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 
byla zahájena strategie Evropa 2020 na 
podporu inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 
byla zahájena strategie Evropa 2020 na 
podporu inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění; vzhledem k tomu, 
že navzdory pojmům „udržitelný“ 
a „podporující začlenění“ dalo provádění 
Lisabonské strategie přednost růstu před 
většinou ostatních cílů;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2010 
byla zahájena strategie Evropa 2020 na 
podporu inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění; vzhledem k tomu, 
že provádění Lisabonské strategie dalo 
přednost růstu před většinou ostatních cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že MOP 
definovala životní minimum jako úroveň 
příjmu, která zaměstnanci umožní 
základní, avšak sociálně přijatelnou 
životní úroveň; vzhledem k tomu, že 
několik iniciativ týkajících se životního 
minima vypočítává příjem potřebný k 
dosažení základní životní úrovně s 
přihlédnutím ke stávající úrovni státních 
transferů; vzhledem k tomu, že při tomto 
výpočtu je životní minimum podle 
výzkumu nadace Eurofound vždy vyšší 
než příslušná zákonná minimální mzda, a 
to o 15–80 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že systémy 
sociálního zabezpečení zahrnují sociální 
zabezpečení, zdravotní péči, vzdělávání, 
bydlení, zaměstnanost, spravedlnost 
a sociální služby pro zranitelné skupiny; 
vzhledem k tomu, že sociální dialog 
a kolektivní vyjednávání jsou hlavními 
nástroji pro zaměstnavatele a odborové 
svazy sloužícími ke stanovení 
spravedlivých mezd a pracovních 
podmínek;

C. vzhledem k tomu, že systémy 
sociálního zabezpečení zaručují důstojný 
život; vzhledem k tomu, že systémy 
sociálního zabezpečení zahrnují sociální 
zabezpečení, zdravotní péči, vzdělávání, 
bydlení, zaměstnanost, spravedlnost 
a sociální služby pro zranitelné skupiny, a 
hrají klíčovou úlohu při dosahování 
udržitelného sociálního rozvoje a 
prosazování rovnosti a sociální 
spravedlnosti a při zajišťování práva na 
sociální ochranu, jak je zakotveno ve 
Všeobecné deklaraci lidských práv (1948); 
vzhledem k tomu, že politiky sociální 
ochrany jsou klíčovými prvky 
vnitrostátních strategií rozvoje, jejichž 
cílem je snížit chudobu a zranitelnost v 
průběhu celého životního cyklu a podpořit 
udržitelný růst podporující začlenění; 
vzhledem k tomu, že sociální dialog 
a kolektivní vyjednávání jsou hlavními 
nástroji pro zaměstnavatele a odborové 
svazy sloužícími ke stanovení 
spravedlivých mezd a pracovních 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že systémy 
sociálního zabezpečení zahrnují sociální 
zabezpečení, zdravotní péči, vzdělávání, 
bydlení, zaměstnanost, spravedlnost 
a sociální služby pro zranitelné skupiny; 
vzhledem k tomu, že sociální dialog 
a kolektivní vyjednávání jsou hlavními 
nástroji pro zaměstnavatele a odborové 
svazy sloužícími ke stanovení 

C. vzhledem k tomu, že systémy 
sociálního zabezpečení zahrnují sociální 
zabezpečení, zdravotní péči a sociální 
služby;
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spravedlivých mezd a pracovních 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že systémy 
sociálního zabezpečení zahrnují sociální 
zabezpečení, zdravotní péči, vzdělávání, 
bydlení, zaměstnanost, spravedlnost 
a sociální služby pro zranitelné skupiny; 
vzhledem k tomu, že sociální dialog 
a kolektivní vyjednávání jsou hlavními 
nástroji pro zaměstnavatele a odborové 
svazy sloužícími ke stanovení 
spravedlivých mezd a pracovních 
podmínek;

C. vzhledem k tomu, že systémy 
sociálního zabezpečení by měly být 
výrazně zkvalitněny přijetím účinných 
legislativních opatření v oblastech 
zahrnujících např. sociální zabezpečení, 
zdravotní péči, vzdělávání, bydlení, 
zaměstnanost, spravedlnost a sociální 
služby, se zvláštním zaměřením na 
zranitelné skupiny; vzhledem k tomu, že 
sociální dialog a kolektivní vyjednávání 
jsou hlavními nástroji pro zaměstnavatele 
a odborové svazy sloužícími ke stanovení 
spravedlivých mezd a pracovních 
podmínek schopných zajistit plnou 
ochranu před chudobou a sociálním 
vyloučením;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že systémy 
sociálního zabezpečení zahrnují sociální 
zabezpečení, zdravotní péči, vzdělávání, 
bydlení, zaměstnanost, spravedlnost 
a sociální služby pro zranitelné skupiny; 

C. vzhledem k tomu, že systémy 
sociálního zabezpečení zahrnují sociální 
zabezpečení, zdravotní péči, vzdělávání, 
péči o děti, dlouhodobou péči, bydlení, 
zaměstnanost, spravedlnost a sociální 
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vzhledem k tomu, že sociální dialog 
a kolektivní vyjednávání jsou hlavními 
nástroji pro zaměstnavatele a odborové 
svazy sloužícími ke stanovení 
spravedlivých mezd a pracovních 
podmínek;

služby pro zranitelné skupiny; vzhledem 
k tomu, že sociální dialog a kolektivní 
vyjednávání jsou hlavními nástroji pro 
zaměstnavatele a odborové svazy 
sloužícími ke stanovení spravedlivých 
mezd a pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že systémy 
sociálního zabezpečení zahrnují sociální 
zabezpečení, zdravotní péči, vzdělávání, 
bydlení, zaměstnanost, spravedlnost 
a sociální služby pro zranitelné skupiny; 
vzhledem k tomu, že sociální dialog 
a kolektivní vyjednávání jsou hlavními 
nástroji pro zaměstnavatele a odborové 
svazy sloužícími ke stanovení 
spravedlivých mezd a pracovních 
podmínek;

C. vzhledem k tomu, že systémy 
sociálního zabezpečení zahrnují sociální 
zabezpečení, zdravotní péči, vzdělávání, 
bydlení, zaměstnanost, spravedlnost 
a sociální služby pro zranitelné skupiny a 
menšiny; vzhledem k tomu, že sociální 
dialog a kolektivní vyjednávání jsou 
hlavními nástroji pro zaměstnavatele 
a odborové svazy sloužícími ke stanovení 
spravedlivých mezd a pracovních 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že systémy 
sociálního zabezpečení zahrnují sociální 
zabezpečení, zdravotní péči, vzdělávání, 
bydlení, zaměstnanost, spravedlnost 

C. vzhledem k tomu, že systémy 
sociálního zabezpečení zahrnují sociální 
zabezpečení, zdravotní péči, vzdělávání, 
bydlení, zaměstnanost, spravedlnost 
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a sociální služby pro zranitelné skupiny; 
vzhledem k tomu, že sociální dialog 
a kolektivní vyjednávání jsou hlavními 
nástroji pro zaměstnavatele a odborové 
svazy sloužícími ke stanovení 
spravedlivých mezd a pracovních 
podmínek;

a sociální služby pro znevýhodněné 
skupiny; vzhledem k tomu, že sociální 
dialog a kolektivní vyjednávání jsou 
hlavními nástroji pro zaměstnavatele 
a odborové svazy sloužícími ke stanovení 
spravedlivých mezd a pracovních 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že sociální 
dialog a kolektivní vyjednávání jsou pro 
zaměstnavatele a odbory klíčovými 
nástroji, které umožňují vytvářet 
spravedlivé mzdy a pracovní podmínky, a 
že silné systémy kolektivního vyjednávání 
zvyšují odolnost členských států v době 
hospodářské krize; vzhledem k tomu, že 
společnosti se silnými systémy 
kolektivního vyjednávání jsou obvykle 
bohatší a panuje v nich větší míra 
rovnosti; vzhledem k tomu, že právo na 
kolektivní vyjednávání je záležitostí, jež se 
týká všech evropských pracovníků, a má 
zásadní má dopad na demokracii a právní 
stát, včetně dodržování základních 
sociálních práv, a že kolektivní 
vyjednávání je základním evropským 
právem, které jsou evropské instituce 
povinny respektovat v souladu s článkem 
28 Listiny základních práv; vzhledem k 
tomu, že v této souvislosti politiky, které 
respektují, podporují a posilují kolektivní 
vyjednávání a postavení pracovníků v 
systémech stanovování mezd, hrají 
zásadní úlohu při dosahování vysoké 
úrovně pracovních podmínek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 43
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že kolektivní 
vyjednávání je klíčovou institucí pro 
prosazování práv na pracovišti; vzhledem 
k tomu, že podle údajů OECD v 
posledních desetiletích výrazně poklesla 
hustota odborů i působnost kolektivního 
vyjednávání; vzhledem k tomu, že od roku 
2000 se působnost kolektivního 
vyjednávání snížila ve 22 z 27 členských 
států EU; vzhledem k tomu, že kvalita 
práce a pracovního prostředí je v průměru 
vyšší v zemích s dobře organizovanými 
sociálními partnery a širokou působností 
kolektivních smluv; vzhledem k tomu, že 
pokud má kolektivní vyjednávání širokou 
působnost a je dobře koordinováno, 
podporuje dobrou výkonnost trhu práce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 45
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že podle nadace 
Eurofound je kolektivní vyjednávání pod 
tlakem a že hospodářský pokles v roce 
2008 vedl k decentralizaci kolektivního 
vyjednávání; vzhledem k tomu, že ačkoli 
se odhaduje, že na každého šestého 
pracovníka v EU se vztahuje kolektivní 
smlouva o mzdách, je obtížné získat 
kvalitní důkazy o podrobnějším rozsahu 
vyjednávání a o kolektivních smlouvách v 
celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že podle údajů 
ETUI činí průměrná míra členství v 
odborech v celé Evropské unii přibližně 
23 %, přičemž v míře členství panují mezi 
jednotlivými členskými státy velké rozdíly, 
od 74 % do 8 % v některých členských 
státech; vzhledem k tomu, že členství v 
organizacích zaměstnavatelů a podíl trhů, 
které představují, se značně liší;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že zdanění může 
pomoci řešit problémy spojené s 
nerovností a sociální mobilitou; vzhledem 
k tomu, že progresivnost daňového 
systému poukazuje na to, jak je daňové 
zatížení rozděleno mezi daňové 
poplatníky, s přihlédnutím ke všem 
druhům daní; vzhledem k tomu, že podle 
studie Komise z důkazů vyplývá, že úloha 
fiskálního přerozdělování při vzájemném 
zvyšování nerovnosti v příjmech trhu v 
posledních desetiletích poklesla, mimo 
jiné v důsledku snížení celkové 
progresivnosti daňových systémů; 
vzhledem k tomu, že progresivní zdanění 
je nezbytným předpokladem pro snížení 
celkové nerovnosti a financování dobře 
fungujících sociálních států;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že k hlavním 
politickým oblastem pro sociální investice 
patří sociální zabezpečení, zdravotní péče, 
vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, 
spravedlnost a sociální služby pro 
zranitelné skupiny;

D. vzhledem k tomu, že sociální 
investice jsou investice do lidí za účelem 
zlepšení jejich životních podmínek a že 
k hlavním politickým oblastem pro sociální 
investice patří sociální zabezpečení, 
zdravotní péče, vzdělávání, bydlení, 
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zaměstnanost, spravedlnost a sociální 
služby pro zranitelné skupiny; vzhledem k 
tomu, že správně navržené sociální 
politiky výrazně přispívají k udržitelnému 
rozvoji a růstu, jakož i k ochraně lidí před 
chudobou, a že působí jako hospodářské 
stabilizátory;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že k hlavním 
politickým oblastem pro sociální investice 
patří sociální zabezpečení, zdravotní péče, 
vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, 
spravedlnost a sociální služby pro 
zranitelné skupiny;

D. vzhledem k tomu, že k hlavním 
politickým oblastem, které si zasluhují 
přiměřené navýšení sociálních investic, 
patří sociální zabezpečení, zdravotní péče, 
vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, 
spravedlnost a sociální služby, a to se 
zvláštním ohledem na zranitelné skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že k hlavním 
politickým oblastem pro sociální investice 
patří sociální zabezpečení, zdravotní péče, 
vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, 
spravedlnost a sociální služby pro 
zranitelné skupiny;

D. vzhledem k tomu, že k hlavním 
politickým oblastem pro sociální investice 
patří sociální zabezpečení, zdravotní péče 
a sociální služby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že k hlavním 
politickým oblastem pro sociální investice 
patří sociální zabezpečení, zdravotní péče, 
vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, 
spravedlnost a sociální služby pro 
zranitelné skupiny;

D. vzhledem k tomu, že k hlavním 
politickým oblastem pro sociální investice 
patří sociální zabezpečení, zdravotní péče, 
výživa, vzdělávání a odborná příprava, 
bydlení, zaměstnanost, spravedlnost 
a sociální služby pro zranitelné skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že k hlavním 
politickým oblastem pro sociální investice 
patří sociální zabezpečení, zdravotní péče, 
vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, 
spravedlnost a sociální služby pro 
zranitelné skupiny;

D. vzhledem k tomu, že k hlavním 
politickým oblastem pro sociální investice 
patří sociální zabezpečení, zdravotní péče, 
vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, 
spravedlnost, kvalitní zdravotní péče 
a sociální služby pro znevýhodněné 
skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že k hlavním 
politickým oblastem pro sociální investice 
patří sociální zabezpečení, zdravotní péče, 
vzdělávání, bydlení, zaměstnanost, 
spravedlnost a sociální služby pro 
zranitelné skupiny;

D. vzhledem k tomu, že k hlavním 
politickým oblastem pro sociální investice 
patří sociální zabezpečení, zdravotní péče, 
dlouhodobá péče, vzdělávání, bydlení, 
zaměstnanost, spravedlnost a sociální 
služby pro zranitelné skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že počet rodičů 
samoživitelů a starších osob, kteří žijí 
sami, roste a že rodiče samoživitelé jsou 
více ohroženi chudobou a sociálním 
vyloučením, přičemž zejména starší ženy 
jsou více ohroženy chudobou než starší 
muži, pokud žijí sami; vzhledem k tomu, 
že domácnosti samoživitelů jsou vystaveny 
vysokému riziku chudoby a deprivace a 
mají potíže vyjít s finančními prostředky v 
důsledku jediného příjmu a nižší míry 
zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že 
rostoucí počet mladých dospělých spoléhá 
na bydlení u rodičů, aby se tak chránili 
před chudobou, avšak že 29 % 
třígeneračních domácností je ohroženo 
chudobou a 13 % trpí vážnou deprivací;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že rostoucí 
dlouhověkost a nízká míra plodnosti vedly 
ke stárnutí populace a k poklesu pracovní 
síly v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že v důsledku 
ekologické transformace se očekává další 
ztráta pracovních míst v odvětvích s 
vysokou uhlíkovou a energetickou 
náročností;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že 
bezdomovectví v posledním desetiletí ve 
většině členských států vzrostlo o 70 %;

E. vzhledem k tomu, že 
bezdomovectví v posledním desetiletí ve 
většině členských států vzrostlo o 70 %, 
přičemž v EU je každou noc bez domova 
nejméně 700 000 osob; vzhledem k tomu, 
že pandemie COVID-19 prokázala, že 
bezdomovectví je sociální krizí i krizí 
veřejného zdraví; vzhledem k tomu, že 
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přibližně pětině lidí v EU hrozí předlužení 
a že mnoho lidí nepobírá sociální dávky, 
na něž mají podle svých vnitrostátních 
systémů nárok;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že 
bezdomovectví v posledním desetiletí ve 
většině členských států vzrostlo o 70 %;

E. vzhledem k tomu, že Evropská 
unie nedosáhla svého cíle snížit do roku 
2020 počet osob ohrožených chudobou 
nebo sociálním vyloučením nejméně o 20 
milionů; vzhledem k tomu, že 
bezdomovectví v posledním desetiletí ve 
většině členských států vzrostlo o 70 %; 
vzhledem k tomu, že v důsledku krize 
COVID-19 se v Unii pravděpodobně zvýší 
počet osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že 
bezdomovectví v posledním desetiletí ve 
většině členských států vzrostlo o 70 %;

E. vzhledem k tomu, že 
bezdomovectví v posledním desetiletí ve 
většině členských států vzrostlo o 70 %; 
vzhledem k tomu, že k tomuto nárůstu 
došlo v důsledku rostoucích nákladů na 
bydlení a trvání úsporných opatření, která 
vyvolala zhoršení veřejných politik 
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zaměřených na řešení bezdomovectví, 
včetně omezení sociálních programů a 
dávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že 
bezdomovectví v posledním desetiletí ve 
většině členských států vzrostlo o 70 %;

E. vzhledem k tomu, že 
bezdomovectví v posledním desetiletí ve 
většině členských států vzrostlo o 70 %, 
přičemž v EU je každou noc bez domova 
nejméně 700 000 osob; vzhledem k tomu, 
že pandemie COVID-19 prokázala, že 
bezdomovectví je sociální krizí i krizí 
veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že 
bezdomovectví v posledním desetiletí ve 
většině členských států vzrostlo o 70 %;

E. vzhledem k tomu, že každou noc je 
bez domova (přespává na ulici nebo pod 
nouzovým přístřeším) nejméně 700 000 
osob; vzhledem k tomu, že počet osob bez 
domova se v posledním desetiletí zvýšil 
přibližně o 70 %1a;

_________________
1a 
https://www.feantsa.org/public/user/Reso

https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf


PE658.882v01-00 32/157 AM\1215162CS.docx

CS

urces/resources/Rapport_Europe_2020_G
B.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, 
Romana Tomc, José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že 
bezdomovectví v posledním desetiletí ve 
většině členských států vzrostlo o 70 %;

E. vzhledem k tomu, že každou noc je 
bez domova (přespává na ulici nebo pod 
nouzovým přístřeším) nejméně 700 000 
osob1a; tento počet se v posledním 
desetiletí zvýšil přibližně o 70 %;
_________________
1a FEANTSA, (2019). The fourth overview 
of housing exclusion in Europe (čtvrtý 
přehled týkající se vyloučení z přístupu k 
bydlení v Evropě) 
https://www.feantsa.org/en/report/2019/04
/01/the-fourth-overview-of-housing-
exclusion-in-europe-2019?bcParent=27. 

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že 
bezdomovectví v posledním desetiletí ve 
většině členských států vzrostlo o 70 %;

E. vzhledem k tomu, že 
bezdomovectví v posledním desetiletí v 
některých členských státech vzrostlo 
o 70 %;

Or. en

https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf
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Pozměňovací návrh 64
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že evropské 
regiony, v nichž je nejvíce zapotřebí 
udržitelný přechod, jsou obecně také 
regiony s vysokou mírou chudoby a 
vyloučení, řadí se neustále nejníže v 
sociálních ukazatelích a budou vyžadovat 
nejvyšší úroveň investic a flexibility, aby 
se zajistilo, že všichni občané získají 
příležitosti, které potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že míra chudoby 
má podle odhadů vzrůst jako jeden z 
důsledků pandemie COVID-19; vzhledem 
k tomu, že tento vývoj ohrožuje ženy, 
starší osoby, osoby se zdravotním 
postižením a velké rodiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že se očekává 
další nárůst polarizace pracovních míst 
a větší počet pracovních míst na obou 
koncích spektra dovedností;

F. vzhledem k tomu, že každý pátý 
pracovník v EU má práci nízké kvality; 
vzhledem k tomu, že se v příštím desetiletí 
očekává další nárůst polarizace pracovních 
míst a atypických forem zaměstnání 
a větší počet pracovních míst na obou 
koncích spektra dovedností; vzhledem k 
tomu, že to vede k dalším nerovnostem v 
příjmech; vzhledem k tomu, že poptávka 
po pracovní síle byla trvale nejslabší ve 
středu rozdělení pracovních míst, a to 
především v období recese a snižování 
zaměstnanosti v letech 2008 až 2013, 
částečně v důsledku přesunu pracovních 
míst z odvětví výroby a stavebnictví do 
odvětví služeb; vzhledem k tomu, že 
pandemie pravděpodobně tento trend ještě 
posílí; vzhledem k tomu, že pracovní místa 
s nízkou kvalifikací budou pro společnosti 
vždy zásadní a že musí nabídnout 
důstojnou mzdu a podmínky; vzhledem k 
tomu, že digitalizace může vytvářet 
příležitosti ke zvyšování kvalifikace, ale 
nutně nezlepšuje pracovní podmínky a 
nevytváří nová kvalitní pracovní místa pro 
všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že se očekává 
další nárůst polarizace pracovních míst 
a větší počet pracovních míst na obou 
koncích spektra dovedností;

F. vzhledem k tomu, že se očekává 
další nárůst polarizace pracovních míst 
a větší počet pracovních míst na obou 
koncích spektra dovedností; vzhledem k 
tomu, že technologické změny a využívání 
umělé inteligence výrazně změní trh 
práce;



AM\1215162CS.docx 35/157 PE658.882v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že je obtížné 
přejít od pracovních smluv na dobu 
určitou ke smlouvám na dobu neurčitou; 
vzhledem k tomu, že 60 % pracovníků je 
nedobrovolně zaměstnáváno na dobu 
určitou; vzhledem k tomu, že míra 
přechodu je obzvláště nízká v zemích s 
vysokou mírou zaměstnání na dobu 
určitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že v roce 2019 
činil rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen 
11,7 %; vzhledem k tomu, že tento rozdíl 
má pro Evropskou unii obrovské 
ekonomické náklady, což odpovídá 320 
miliardám EUR ročně, tj. 2,7 % HDP EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že výzkum 
nadace Eurofound týkající se „nových 
forem zaměstnávání“ ukazuje, že 
vznikající a stále důležitější formy 
zaměstnání, které se odchylují od 
tradičních vztahů mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnavatelem nebo se vyznačují 
netradiční organizací práce a pracovními 
zvyklostmi, jsou často méně kryty sociální 
ochranou, sociálním dialogem a 
kolektivním vyjednáváním; vzhledem k 
tomu, že tyto formy zaměstnání jsou 
rovněž ve větší míře používány během 
hospodářsky náročné doby, a proto by 
měly být zvažovány zásahy proti 
očekávané krizi trhu práce v důsledku 
pandemie COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě 
mladých lidí vzrostla na 17 %, přičemž se 
očekává, že se v důsledku onemocnění 
COVID-19 ještě zvýší7;

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě 
mladých lidí vzrostla na 17 %, přičemž se 
očekává, že se v důsledku onemocnění 
COVID-19 ještě zvýší7; vzhledem k tomu, 
že se očekává, že míra nezaměstnanosti 
v eurozóně vzroste ze 7,5 % v roce 2019 
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na zhruba 9,5 % v roce 2020, přičemž 
mezi jednotlivými členskými státy budou 
značné rozdíly; vzhledem k tomu, že podle 
průzkumu týkajícího se života, práce a 
onemocnění COVID-19 měla krize 
COVID-19 dramatický dopad na trh 
práce, přičemž 8 % zaměstnanců a 13 % 
samostatně výdělečně činných osob se od 
počátku pandemie stalo nezaměstnanými; 
vzhledem k tomu, že dopad krize pocítili 
rovněž ti, kteří zůstali na trhu práce, 
přičemž došlo ke značnému snížení počtu 
odpracovaných hodin, což se projevilo ve 
ztrátě příjmů a obavách ohledně budoucí 
účasti na trhu práce a ve finanční 
nejistotě;

_________________ _________________
7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě 
mladých lidí vzrostla na 17 % , přičemž se 
očekává, že se v důsledku onemocnění 
COVID-19 ještě zvýší7;

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a dosahuje 
15 184 000 nezaměstnaných mužů a žen v 
EU, přičemž ve srovnání s červnem 2020 
se počet nezaměstnaných osob zvýšil o 336 
000 osob; vzhledem k tomu, že v případě 
mladých lidí vzrostla míra 
nezaměstnanosti na 17 % a činí 2 906 000 
nezaměstnaných mladých lidí v EU, 
přičemž oproti červnu 2020 vzrostla 
nezaměstnanost mladých lidí o 37 000 
osob; vzhledem k tomu, že se očekává, že 
se v důsledku onemocnění COVID-19 
míra nezaměstnanosti v obou případech 
ještě zvýší7;
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_________________ _________________
7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě 
mladých lidí vzrostla na 17 %, přičemž se 
očekává, že se v důsledku onemocnění 
COVID-19 ještě zvýší7;

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě 
mladých lidí vzrostla na 17 %, přičemž se 
očekává, že se v důsledku onemocnění 
COVID-19 ještě zvýší7; vzhledem k tomu, 
že stávající generace mladých lidí je 
pandemií bezprecedentně ovlivněna v 
důsledku uzavření vzdělávacích institucí a 
přerušení odborné přípravy, stáží a 
učňovské přípravy;

_________________ _________________
7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě 
mladých lidí vzrostla na 17 %, přičemž se 
očekává, že se v důsledku onemocnění 
COVID-19 ještě zvýší7;

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 %, zejména 
pokud jde o ženy a pracovníky v pozicích s 
nízkou kvalifikací1a, a v případě mladých 
lidí vzrostla na 17 %, přičemž se očekává, 
že se v důsledku dalšího vývoje dopadů 
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onemocnění COVID-19 ještě zvýší7 , což 
by mohlo vést k většímu narušení 
poptávky a v dlouhodobém horizontu 
negativně ovlivnit evropský trh práce;

_________________ _________________
1a OECD, Employment Outlook 2020 
(Výhled zaměstnanosti 2020).

7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě 
mladých lidí vzrostla na 17 %, přičemž se 
očekává, že se v důsledku onemocnění 
COVID-19 ještě zvýší7;

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě 
mladých lidí vzrostla na 17 %, přičemž se 
očekává, že se v důsledku onemocnění 
COVID-19 ještě zvýší7; vzhledem k tomu, 
že se očekává, že míra nezaměstnanosti 
v eurozóně vzroste ze 7,5 % v roce 2019 
na zhruba 9,5 % v roce 2020, přičemž 
mezi jednotlivými členskými státy budou 
značné rozdíly;

_________________ _________________
7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě 
mladých lidí vzrostla na 17 %, přičemž se 
očekává, že se v důsledku onemocnění 
COVID-19 ještě zvýší7;

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě 
mladých lidí vzrostla na 17 %, přičemž se 
očekává, že se v důsledku onemocnění 
COVID-19 ještě zvýší7, přičemž některé 
členské státy jdou dobrým příkladem při 
řešení problému zaměstnanosti mladých 
lidí;

_________________ _________________
7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě 
mladých lidí vzrostla na 17 %, přičemž se 
očekává, že se v důsledku onemocnění 
COVID-19 ještě zvýší7;

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě 
mladých lidí vzrostla na 17 %, přičemž se 
očekává, že se v důsledku onemocnění 
COVID-19 ještě zvýší7, přičemž mladí lidé 
jsou krizí ohroženi nejvíce;

_________________ _________________
7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 78
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě 
mladých lidí vzrostla na 17 %, přičemž se 
očekává, že se v důsledku onemocnění 
COVID-19 ještě zvýší7;

G. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti přesahuje 7 % a v případě 
mladých lidí vzrostla na 17 %, přičemž se 
očekává, že se v důsledku onemocnění 
COVID-19 ještě zvýší7; mezi členskými 
státy však panují značné rozdíly;

_________________ _________________
7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

7 Statistika nezaměstnanosti: Eurostat, 
červenec 2020

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 nepřiměřeně ovlivňuje pracovní a 
sociální postavení žen; 26,5 % žen pracuje 
na nejistých pracovních místech a ženy 
tvoří 60 % pracovníků na částečný úvazek 
a pracovníků s pružnou pracovní dobou 
(údaje institutu EIGE); vzhledem k tomu, 
že ženy v tomto směru obvykle vydělávají 
méně než muži a mají méně jistá pracovní 
místa;
připomíná cíle Agendy pro udržitelný 
rozvoj 2030 vyhlášené OSN, zejména cíl č. 
5 týkající se rovnosti žen a mužů a cíl č. 8 
týkající se důstojné práce a 
hospodářského růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že 63 % mladých 
Romů (ve věku 16–24 let) se neúčastní 
vzdělávání, zaměstnání nebo odborné 
přípravy1a a pouze 43 % Romů (ve věku 
20–64 let) – 29 % žen a 56 % mužů – má 
placenou práci1b;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
9DC0406&from=FR
1b https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
9DC0406&from=FR

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že celkový počet 
osob v produktivním věku (ve věku 15–64 
let) mezi lety 2005–2030 klesne o 208 
milionů, neboť silná generace se 
přesouvá do důchodového věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že od roku 2013 
zůstal počet neaktivních mladých lidí ve 
většině členských států stabilní, nebo se 
dokonce zvýšil, a mezi osobami, které 
nejsou zaměstnané ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, se 
rozdíly mezi ženami a muži rovněž zvýšily;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen

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

Gb. vzhledem k tomu, že míra 
nezaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením je téměř dvojnásobná oproti 
celkové populaci, tj. 17,1 % oproti 
10,2 %1a, a že nezaměstnanost osob se 
zdravotním postižením trvá déle bez 
ohledu na kvalifikaci;
_________________
1a EU SILC 2017

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že počet velmi 
starých osob (80 let a více) se mezi lety 
2010 a 2030 zvýší o 57,1 %, což má 
významné důsledky pro systém sociálního 
zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že starší osoby 
jsou nejvíce ohroženy chybějícím 
přístupem k internetu a moderním 
technologiím, a proto jim hrozí vyšší 
riziko vyloučení, a to i digitálního 
vyloučení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gd. vzhledem k tomu, že boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
osob zůstává jednou z největších výzev 
regionů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ge. vzhledem k tomu, že venkovské 
a okrajové oblasti jsou silně zasaženy 
demografickými změnami;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že krize odhalila 
zneužívání týkající se práv přeshraničních 
a sezónních pracovníků;

H. vzhledem k tomu, že krize odhalila 
zneužívání týkající se práv přeshraničních 
a sezónních pracovníků a v důsledku toho 
potřebu silnější regulace, účinnějšího 
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sledování a účinného prosazování 
důstojných pracovních podmínek, bydlení 
a zdraví a bezpečnosti při práci; vzhledem 
k tomu, že v této oblasti je třeba zlepšit 
směrnici o agenturním zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že krize odhalila 
zneužívání týkající se práv přeshraničních 
a sezónních pracovníků;

H. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 odhalila zneužívání týkající se práv 
přeshraničních a sezónních pracovníků a 
nejistotu jejich situace, neboť mají nízkou 
úroveň přiměřené sociální ochrany a 
koordinace sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea, 
Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že krize odhalila 
zneužívání týkající se práv přeshraničních 
a sezónních pracovníků;

H. vzhledem k tomu, že krize odhalila 
zneužívání týkající se práv přeshraničních, 
příhraničních a sezónních pracovníků, 
jakož i problémy s koordinací v oblasti 
daní a sociálního zabezpečení při práci na 
dálku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že krize odhalila 
zneužívání týkající se práv přeshraničních 
a sezónních pracovníků;

H. vzhledem k tomu, že krize odhalila 
obtíže, kterým mohou čelit přeshraniční a 
sezónní pracovníci;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že krize odhalila 
zneužívání týkající se práv přeshraničních 
a sezónních pracovníků;

H. vzhledem k tomu, že krize odhalila 
obtíže, kterým mohou čelit přeshraniční a 
sezónní pracovníci;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že krize odhalila 
zneužívání týkající se práv přeshraničních 
a sezónních pracovníků;

H. vzhledem k tomu, že krize 
zvýraznila zneužívání týkající se práv 
přeshraničních a sezónních pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
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Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že ženy jsou více 
než muži postiženy potížemi vyplývajícími 
z pandemie COVID-19, a to v důsledku 
toho, v jakých odvětvích jsou zastoupeny, 
a v důsledku péče o starší osoby a děti, 
jejíž tíhu stále ještě nejvíce nesou;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením jsou obzvláště 
citlivé vůči krizi COVID-19;

I. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením jsou obzvláště 
citlivé vůči krizi COVID-19; vzhledem k 
tomu, že mnohé osoby se zdravotním 
postižením a starší osoby se staly oběťmi 
nedostatečné prevence v zařízeních 
dlouhodobé péče a dlouhodobého 
zanedbávání procesu deinstitucionalizace, 
což vedlo k tomu, že zařízení dlouhodobé 
péče jsou obzvláště zranitelná vůči šíření 
viru;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením jsou obzvláště 
citlivé vůči krizi COVID-19;

I. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením jsou obzvláště 
citlivé vůči krizi COVID-19; vzhledem k 
tomu, že je pravděpodobné, že tyto osoby 
budou nepřiměřeně postiženy a že mají 
zvláštní potřeby podpory, které musí být 
zohledněny již od samého počátku řešení 
pandemie, přičemž z výzkumu vyplývá, že 
jsou vystaveny vyššímu riziku problémů s 
duševním zdravím než ostatní 
obyvatelstvo;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením jsou obzvláště 
citlivé vůči krizi COVID-19;

I. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením jsou obzvláště 
citlivé vůči krizi COVID-19; vzhledem k 
tomu, že krize COVID-19 zhoršila již 
přetrvávající sociální segregaci a 
diskriminaci osob se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením jsou obzvláště 

I. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením a starší osoby jsou 
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citlivé vůči krizi COVID-19; obzvláště citlivé vůči krizi COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením jsou obzvláště 
citlivé vůči krizi COVID-19;

I. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením a starší osoby jsou 
obzvláště citlivé vůči krizi COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením jsou obzvláště 
citlivé vůči krizi COVID-19;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že výzkum 
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založený na průzkumu pracovních 
podmínek v Evropě z roku 2015 ukázal, že 
dvakrát více pracovníků, kteří pravidelně 
pracují na dálku, než pracovníků, kteří 
pracují v prostorách zaměstnavatele, 
pracuje více než 48 hodin týdně 
stanovených v právních předpisech Unie, 
a odpočívá mezi pracovními dny méně než 
11 hodin; vzhledem k tomu, že téměř 30 % 
těchto osob pracujících na dálku uvádí, že 
pracují ve svém volném čase každý den 
nebo několikrát týdně, ve srovnání s méně 
než 5 % pracovníků z „kanceláří“; 
vzhledem k tomu, že u pracovníků 
pravidelně pracujících na dálku je rovněž 
pravděpodobnější, že si budou stěžovat na 
stres v souvislosti s prací, na poruchy 
spánku a na problém se sladěním 
pracovních a rodinných odpovědností;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že krize vedla k 
nárůstu chudoby ve městech, neboť 
postihla více domácností se středními 
příjmy a vytváří nové skupiny lidí 
ohrožených chudobou, „nové chudé 
obyvatele měst“ (včetně samostatně 
výdělečně činných osob, mladých lidí 
atd.), a k prohloubení územních 
nerovností, sociálních znevýhodnění a 
nerovného přístupu k veřejným službám, 
což vede k rostoucí poptávce po sociálních 
službách a sociální infrastruktuře na 
místní úrovni v době, kdy jsou místní 
rozpočty přetěžovány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 zdůraznila význam digitálních 
kompetencí a potřebu neustále zvyšovat 
tyto kompetence – mimo jiné v oblasti 
vzdělávání – tím, že bude zajištěno 
vybavení umožňující studium na dálku v 
domácnostech žáků a ve vzdělávacích 
institucích;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh



AM\1215162CS.docx 53/157 PE658.882v01-00

CS

Ia. vzhledem k tomu, že pandemie 
postihla zejména starší osoby, což někdy 
prohlubuje jejich izolaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že podle článku 
151 Smlouvy o fungování EU mají Unie 
a členské státy, vědomy si základních 
sociálních práv, jak jsou stanovena 
v Evropské sociální chartě podepsané 
v Turínu dne 18. října 1961 a v Chartě 
Společenství základních sociálních práv 
pracovníků z roku 1989, za cíl podporu 
zaměstnanosti, zlepšování životních 
a pracovních podmínek tak, aby bylo 
možno tyto podmínky harmonizovat 
a přitom udržet jejich zvýšenou úroveň, 
přiměřenou sociální ochranu, sociální 
dialog, rozvoj lidských zdrojů za účelem 
trvale vysoké zaměstnanosti a boje proti 
vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ic. vzhledem k tomu, že krize vede k 
nárůstu chudoby ve městech a ke vzniku 
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nových skupin lidí ohrožených chudobou, 
k prohloubení územních nerovností, k 
prohloubení sociálních znevýhodnění v 
znevýhodněných městských oblastech a k 
nerovnému přístupu k veřejným službám, 
což vede k rostoucí poptávce po sociálních 
službách a sociální infrastruktuře na 
místní úrovni v době, kdy jsou obecní 
rozpočty přetěžovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. je pevně přesvědčen, že udržitelný 
rozvoj je hluboce zakořeněn v evropském 
projektu a hodnotách; je plně odhodlán k 
provádění Agendy 2030 přijaté OSN a 
jejích 17 cílů udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
sociální udržitelnost je základním 

vypouští se
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předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci; je přesvědčen, že toto 
období oživení musí být časem reforem, 
jež budou založeny na solidaritě, 
integraci, sociální spravedlnosti, 
spravedlivém rozdělení bohatství, rovnosti 
žen a mužů, kvalitních veřejných 
systémech sociálního zabezpečení, kvalitní 
zaměstnanosti a udržitelném růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci; je přesvědčen, že toto 
období oživení musí být časem reforem, 
jež budou založeny na solidaritě, integraci, 
sociální spravedlnosti, spravedlivém 
rozdělení bohatství, rovnosti žen a mužů, 
kvalitních veřejných systémech sociálního 
zabezpečení, kvalitní zaměstnanosti 
a udržitelném růstu;

1. zdůrazňuje, že EU čelí třem 
druhům transformace: transformaci 
směrem k nízkouhlíkovému, klimaticky 
neutrálnímu a oběhovému hospodářství 
účinně využívajícímu zdroje, a dále 
digitální transformaci a demografickému 
poklesu; varuje, že tato trojí transformace 
není a priori sociálně inkluzivní; domnívá 
se, že sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní ekologickou, digitální a 
demografickou transformaci; zdůrazňuje, 
že tato trojí transformace musí jít ruku 
v ruce s°lepšími životními podmínkami, 
větším sociálním pokrokem, bezpečností, 
blahobytem, rovností a začleňováním; je 
přesvědčen, že toto období oživení musí 
být časem reforem, jež budou založeny na 
solidaritě, integraci, sociální spravedlnosti, 
spravedlivém rozdělení bohatství, rovnosti 
žen a mužů, kvalitních veřejných 
systémech sociálního zabezpečení, kvalitní 
zaměstnanosti a udržitelném růstu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci; je přesvědčen, že toto období 
oživení musí být časem reforem, jež budou 
založeny na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti, spravedlivém rozdělení 
bohatství, rovnosti žen a mužů, kvalitních 
veřejných systémech sociálního 
zabezpečení, kvalitní zaměstnanosti 
a udržitelném růstu;

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci; je přesvědčen, že toto období 
oživení musí být časem reforem, jež budou 
založeny na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti, rovnosti žen a mužů, 
kvalitních veřejných systémech sociálního 
zabezpečení, kvalitní zaměstnanosti 
a udržitelném růstu; zdůrazňuje, že 
klíčovým prvkem reformy by měly být 
rovněž potřeby starších osob a že je 
nezbytné při navrhování nových opatření 
zohlednit rozdílnou situaci mezi 
městskými a venkovskými oblastmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
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hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci; je přesvědčen, že toto období 
oživení musí být časem reforem, jež budou 
založeny na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti, spravedlivém rozdělení 
bohatství, rovnosti žen a mužů, kvalitních 
veřejných systémech sociálního 
zabezpečení, kvalitní zaměstnanosti 
a udržitelném růstu;

hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci; je přesvědčen, že toto období 
oživení musí být časem reforem, jež budou 
založeny na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti, spravedlivém rozdělení 
bohatství, rovnosti žen a mužů, kvalitních 
veřejných systémech sociálního 
zabezpečení, kvalitní zaměstnanosti 
a udržitelném růstu; zdůrazňuje, že v tomto 
přechodu zahájeném Evropskou unií 
nesmí nikdo zůstat opomenut a že všechny 
regiony, včetně venkovských oblastí, musí 
být podporovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci; je přesvědčen, že toto období 
oživení musí být časem reforem, jež budou 
založeny na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti, spravedlivém rozdělení 
bohatství, rovnosti žen a mužů, kvalitních 

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem ke klimaticky 
neutrálnímu oběhovému hospodářství plně 
založenému na obnovitelných zdrojích a 
účinně využívajícímu zdroje, které musí 
zajistit nejvyšší úroveň sociální 
spravedlnosti a posílit dobré životní 
podmínky, sociální pokrok, bezpečnost, 
blahobyt, rovnost a začleňování; domnívá 
se, že cíl dosažení nejvyšší úrovně sociální 
spravedlnosti a environmentální 
udržitelnosti jsou základními předpoklady 
pro spravedlivou a inkluzivní digitální 
a ekologickou transformaci;; je přesvědčen, 
že toto období oživení musí být časem 
reforem, jež budou založeny na solidaritě, 
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veřejných systémech sociálního 
zabezpečení, kvalitní zaměstnanosti 
a udržitelném růstu;

integraci, sociální spravedlnosti, 
spravedlivém rozdělení bohatství, rovnosti 
žen a mužů, kvalitních veřejných 
systémech sociálního zabezpečení, kvalitní 
a stabilní zaměstnanosti a udržitelném 
rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci; je přesvědčen, že toto období 
oživení musí být časem reforem, jež budou 
založeny na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti, spravedlivém rozdělení 
bohatství, rovnosti žen a mužů, kvalitních 
veřejných systémech sociálního 
zabezpečení, kvalitní zaměstnanosti 
a udržitelném růstu;

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci a že tyto procesy nesníží 
nerovnosti, pokud nebudou součástí 
celkové transformace, která může 
nabídnout sociální příležitosti a vytvářet 
sociální bohatství; zdůrazňuje, že sociální 
spravedlnost, důstojná práce se mzdou 
umožňující důstojný život, rovné 
příležitosti, spravedlivá mobilita a silné 
systémy sociálního zabezpečení jsou 
základními prvky spravedlivé 
transformace na udržitelnou a sociální 
Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Sara Skyttedal
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci; je přesvědčen, že toto období 
oživení musí být časem reforem, jež budou 
založeny na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti, spravedlivém rozdělení 
bohatství, rovnosti žen a mužů, kvalitních 
veřejných systémech sociálního 
zabezpečení, kvalitní zaměstnanosti 
a udržitelném růstu;

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s hospodářským 
růstem, lepšími životními podmínkami, 
větším sociálním pokrokem, bezpečností, 
blahobytem, konkurenceschopností, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
sociální udržitelnost je důležitá pro 
spravedlivou a inkluzivní digitální 
a ekologickou transformaci; je přesvědčen, 
že toto období oživení musí také zahrnovat 
reformy, jež budou zaměřeny na 
solidaritu, integraci, sociální spravedlnost, 
spravedlivé rozdělení bohatství, rovnost 
žen a mužů, kvalitní veřejné systémy 
sociálního zabezpečení, kvalitní 
zaměstnanost a udržitelný růst; opakuje 
význam konkurenceschopnosti a 
hospodářského růstu pro zajištění 
dobrých životních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
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sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci; je přesvědčen, že toto období 
oživení musí být časem reforem, jež budou 
založeny na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti, spravedlivém rozdělení 
bohatství, rovnosti žen a mužů, kvalitních 
veřejných systémech sociálního 
zabezpečení, kvalitní zaměstnanosti 
a udržitelném růstu;

sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci; je přesvědčen, že toto období 
oživení musí mít za cíl vyřešení 
předchozích sociálních a hospodářských 
problémů prostřednictvím reforem, jež 
budou založeny na solidaritě, integraci, 
sociální spravedlnosti, spravedlivém 
rozdělení bohatství, rovnosti žen a mužů, 
kvalitních veřejných systémech sociálního 
zabezpečení, kvalitní zaměstnanosti 
a udržitelném růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci; je přesvědčen, že toto 
období oživení musí být časem reforem, 
jež budou založeny na solidaritě, 
integraci, sociální spravedlnosti, 
spravedlivém rozdělení bohatství, rovnosti 
žen a mužů, kvalitních veřejných 
systémech sociálního zabezpečení, kvalitní 
zaměstnanosti a udržitelném růstu;

1. je znepokojen tím, že krize 
COVID-19 povede k tomu, že miliony 
pracovníků přijdou o práci; je toho 
názoru, že provádění Zelené dohody pro 
Evropu dále prohloubí hospodářskou a 
sociální krizi v Evropě; domnívá se proto, 
že cíle Zelené dohody pro Evropu v oblasti 
klimatu by měly a musí být revidovány s 
cílem dosáhnout většího blahobytu, 
sociálního pokroku, bezpečnosti, 
prosperity, rovnosti a začleňování; je 
přesvědčen, že toto období oživení musí 
být časem strukturálních hospodářských 
reforem, které povedou ke kvalitní 
zaměstnanosti a udržitelnému růstu, což 
je předpokladem kvalitních veřejných 
systémů sociálního zabezpečení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci; je přesvědčen, že toto období 
oživení musí být časem reforem, jež budou 
založeny na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti, spravedlivém rozdělení 
bohatství, rovnosti žen a mužů, kvalitních 
veřejných systémech sociálního 
zabezpečení, kvalitní zaměstnanosti 
a udržitelném růstu;

1. zdůrazňuje, že EU zahájila 
transformaci směrem k nízkouhlíkovému, 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu zdroje, 
které musí jít ruku v ruce s°lepšími 
životními podmínkami, větším sociálním 
pokrokem, bezpečností, blahobytem, 
rovností a začleňováním; domnívá se, že 
sociální udržitelnost je základním 
předpokladem pro spravedlivou 
a inkluzivní digitální a ekologickou 
transformaci; je přesvědčen, že toto období 
oživení musí být časem reforem, jež budou 
založeny na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti, rovnosti žen a mužů, 
kvalitních veřejných systémech sociálního 
zabezpečení, kvalitní zaměstnanosti 
a udržitelném růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že ekologická, digitální 
a demografická transformace mají různý 
dopad na evropské regiony, odvětví, 
pracovníky a skupiny obyvatel; 
zdůrazňuje, že tato trojí transformace si 
vyžádá značnou míru rekvalifikace a 
přerozdělení pracovních sil, a vyvolává 
tak otázky ohledně spravedlivého 
rozdělení potenciálních nákladů a rizik v 
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oblasti zaměstnanosti a v sociální oblasti; 
zdůrazňuje, že nepříznivé dopady na 
zaměstnanost, pokud jde o dosažení 
klimatické neutrality, budou soustředěny v 
uhelných regionech a regionech 
náročných na uhlík a energii, jež závisejí 
na odvětvích, která budou muset projít 
rozsáhlými přeměnami, jako je těžební 
průmysl (těžba černého uhlí, lignitu, 
rašeliny nebo ropné břidlice) a související 
výroba energie, jakož i odvětví s vysokými 
emisemi uhlíku (výroba hliníku, cementu, 
oceli, hnojiv nebo papíru);

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že sociální Evropa by 
v první řadě měla být mezinárodně 
konkurenceschopnou Evropou; 
zdůrazňuje, že má-li EU vytvářet pracovní 
místa a poskytovat lepší sociální 
zabezpečení pro všechny evropské občany 
ve světě s rostoucí celosvětovou 
konkurencí, musí zajistit udržení vlastní 
konkurenceschopnosti i 
konkurenceschopnosti společností, které v 
ní působí;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)



AM\1215162CS.docx 63/157 PE658.882v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. je přesvědčen, že toto období 
oživení musí být časem reforem, jež budou 
založeny na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti, spravedlivém rozdělení 
bohatství, rovnosti žen a mužů, kvalitních 
veřejných systémech sociálního 
zabezpečení, kvalitní zaměstnanosti 
a udržitelném růstu, což je model, který 
zajišťuje rovnost a sociální ochranu, 
zohledňuje potřeby zranitelných skupin, 
posiluje účast a občanství a zlepšuje 
životní úroveň pro všechny; považuje to za 
nejlepší způsob, jak může EU vyjít z této 
krize udržitelnější, odolnější a 
spravedlivější pro příští generaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
ambiciózní politický program 
s identifikovatelnými, jasnými 
a povinnými cíli a ukazateli sociální 
udržitelnosti; poukazuje na to, že příští 
sociální summit EU, který by se měl konat 
v květnu 2021 v Portu, by byl skvělou 
příležitostí pro přijetí takového programu 
na nejvyšší politické úrovni ze strany 
vedoucích představitelů 27 členských 
států a Evropské rady, Evropského 
parlamentu a Evropské komise;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
ambiciózní politický program 
s identifikovatelnými, jasnými 
a povinnými cíli a ukazateli sociální 
udržitelnosti; poukazuje na to, že příští 
sociální summit EU, který by se měl konat 
v květnu 2021 v Portu, by byl skvělou 
příležitostí pro přijetí takového programu 
na nejvyšší politické úrovni ze strany 
vedoucích představitelů 27 členských 
států a Evropské rady, Evropského 
parlamentu a Evropské komise;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
ambiciózní politický program 
s identifikovatelnými, jasnými a povinnými 
cíli a ukazateli sociální udržitelnosti; 
poukazuje na to, že příští sociální summit 
EU, který by se měl konat v květnu 2021 
v Portu, by byl skvělou příležitostí pro 
přijetí takového programu na nejvyšší 
politické úrovni ze strany vedoucích 
představitelů 27 členských států 
a Evropské rady, Evropského parlamentu 
a Evropské komise;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
ambiciózní politický program 
s identifikovatelnými, jasnými a povinnými 
cíli a ukazateli sociální udržitelnosti; 
poukazuje na to, že příští sociální summit 
EU, který by se měl konat v květnu 2021 
v Portu, by byl skvělou příležitostí pro 
přijetí takového programu na nejvyšší 
politické úrovni ze strany vedoucích 
představitelů 27 členských států 
a Evropské rady, Evropského parlamentu 
a Evropské komise; zdůrazňuje, že nový 
program pro silnou sociální Evropu musí 
být založen na víceúrovňové správě se 
smysluplným zapojením místních orgánů 
do všech politik, kde mají přímé nebo 
sdílené pravomoci, a že musí vycházet z 
modelu partnerství městské agendy z 
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Amsterodamského paktu, aby se zapojily 
do pravidelného a přímého dialogu s 
vedoucími představiteli měst a zástupci 
místních komunit o tom, jak plně provádět 
evropský pilíř sociálních práv a posílit 
sociální Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
ambiciózní politický program 
s identifikovatelnými, jasnými a povinnými 
cíli a ukazateli sociální udržitelnosti; 
poukazuje na to, že příští sociální summit 
EU, který by se měl konat v květnu 2021 
v Portu, by byl skvělou příležitostí pro 
přijetí takového programu na nejvyšší 
politické úrovni ze strany vedoucích 
představitelů 27 členských států 
a Evropské rady, Evropského parlamentu 
a Evropské komise;

2. zdůrazňuje, že pokrok směrem k 
udržitelné, spravedlivé a inkluzivní 
sociální Evropě vyžaduje silný společný 
závazek jak k pokroku v rámci Agendy 
2030 přijaté OSN, tak k provádění a 
realizaci zásad a práv obsažených v 
evropském pilíři sociálních práv; 
zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
ambiciózní politický program 
s identifikovatelnými, jasnými a povinnými 
cíli a ukazateli sociální udržitelnosti; 
poukazuje na to, že příští sociální summit 
EU, který by se měl konat v květnu 2021 
v Portu, by byl skvělou příležitostí pro 
přijetí takového programu na nejvyšší 
politické úrovni ze strany vedoucích 
představitelů 27 členských států 
a Evropské rady, Evropského parlamentu 
a Evropské komise; vyzývá k zapojení 
sociálních partnerů do celého procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
ambiciózní politický program 
s identifikovatelnými, jasnými 
a povinnými cíli a ukazateli sociální 
udržitelnosti; poukazuje na to, že příští 
sociální summit EU, který by se měl konat 
v květnu 2021 v Portu, by byl skvělou 
příležitostí pro přijetí takového programu 
na nejvyšší politické úrovni ze strany 
vedoucích představitelů 27 členských 
států a Evropské rady, Evropského 
parlamentu a Evropské komise;

2. domnívá se, že krize COVID-19 
poukázala na to, že je nutné, aby v 
členských státech dobře fungovaly 
systémy sociální a zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
ambiciózní politický program 
s identifikovatelnými, jasnými a povinnými 
cíli a ukazateli sociální udržitelnosti; 
poukazuje na to, že příští sociální summit 
EU, který by se měl konat v květnu 2021 
v Portu, by byl skvělou příležitostí pro 
přijetí takového programu na nejvyšší 
politické úrovni ze strany vedoucích 
představitelů 27 členských států 
a Evropské rady, Evropského parlamentu 
a Evropské komise;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
ambiciózní politický program 
s identifikovatelnými, jasnými a povinnými 
cíli a ukazateli sociální udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
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Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
ambiciózní politický program 
s identifikovatelnými, jasnými a povinnými 
cíli a ukazateli sociální udržitelnosti; 
poukazuje na to, že příští sociální summit 
EU, který by se měl konat v květnu 2021 
v Portu, by byl skvělou příležitostí pro 
přijetí takového programu na nejvyšší 
politické úrovni ze strany vedoucích 
představitelů 27 členských států 
a Evropské rady, Evropského parlamentu 
a Evropské komise;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
ambiciózní politický program 
s identifikovatelnými, proveditelnými, 
udržitelnými, jasnými a povinnými cíli 
a ukazateli sociální udržitelnosti; 
poukazuje na to, že příští sociální summit 
EU, který by se měl konat v květnu 2021 
v Portu, by byl skvělou příležitostí pro 
přijetí takového programu na nejvyšší 
politické úrovni ze strany vedoucích 
představitelů 27 členských států 
a Evropské rady, Evropského parlamentu 
a Evropské komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
ambiciózní politický program 
s identifikovatelnými, jasnými a povinnými 
cíli a ukazateli sociální udržitelnosti; 
poukazuje na to, že příští sociální summit 
EU, který by se měl konat v květnu 2021 
v Portu, by byl skvělou příležitostí pro 
přijetí takového programu na nejvyšší 
politické úrovni ze strany vedoucích 
představitelů 27 členských států 
a Evropské rady, Evropského parlamentu 
a Evropské komise;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
ambiciózní politický program 
s identifikovatelnými, jasnými a povinnými 
cíli a ukazateli sociální udržitelnosti; 
poukazuje na to, že příští sociální summit 
EU, který by se měl konat v květnu 2021 
v Portu, by byl skvělou příležitostí pro 
přijetí takového programu na nejvyšší 
politické úrovni ze strany vedoucích 
představitelů 27 členských států 
a Evropské rady, Evropského parlamentu, 
Evropské komise a sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že iniciativy 
vyplývající z evropského pilíře sociálních 
práv jsou sdílenou odpovědností EU a 
členských států; trvá na tom, že iniciativa 
musí zahrnovat ustanovení, která umožní 
výjimky v případě vyšší úrovně ochrany v 
kolektivních smlouvách, jakož i 
dodržování vnitrostátních modelů 
kolektivního vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 
rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv, přičemž by měl stanovit 
ambiciózní cíle a nástroje; poukazuje na 
to, že omezený úspěch sociálního rozměru 
Lisabonské strategie je částečně dán 
dobrovolnou povahou účasti členských 
států a absencí účinného provádění;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Návrh usnesení
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Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 
rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv, přičemž by měl stanovit 
ambiciózní cíle a nástroje; poukazuje na 
to, že omezený úspěch sociálního rozměru 
Lisabonské strategie je částečně dán 
dobrovolnou povahou účasti členských 
států a absencí účinného provádění;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 
rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv, přičemž by měl stanovit 
ambiciózní cíle a nástroje; poukazuje na to, 
že omezený úspěch sociálního rozměru 
Lisabonské strategie je částečně dán 
dobrovolnou povahou účasti členských 
států a absencí účinného provádění;

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 
rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv, přičemž by měl stanovit 
ambiciózní cíle a nástroje; domnívá se, že 
jakákoli legislativní iniciativa v rámci 
evropského pilíře sociálních práv by měla 
obsahovat ustanovení, která členským 
státům umožní odchýlit se v případě, že 
vnitrostátní systémy kolektivního 
vyjednávání poskytují vyšší úroveň 
ochrany; poukazuje na to, že omezený 
úspěch sociálního rozměru Lisabonské 
strategie je dán evropským rámcem pro 
správu ekonomických záležitostí, který 
vydal následná doporučení pro jednotlivé 
země, která předepisovala zmrazení mezd 
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a škrty v sociálních výdajích v řadě 
členských států v návaznosti na finanční a 
hospodářskou krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 
rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv, přičemž by měl stanovit 
ambiciózní cíle a nástroje; poukazuje na 
to, že omezený úspěch sociálního rozměru 
Lisabonské strategie je částečně dán 
dobrovolnou povahou účasti členských 
států a absencí účinného provádění;

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 
rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv, přičemž by měl stanovit 
ambiciózní cíle a nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 
rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv, přičemž by měl stanovit 
ambiciózní cíle a nástroje; poukazuje na 

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 
rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv, přičemž by měl stanovit 
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to, že omezený úspěch sociálního rozměru 
Lisabonské strategie je částečně dán 
dobrovolnou povahou účasti členských 
států a absencí účinného provádění;

ambiciózní cíle a nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 
rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv, přičemž by měl stanovit 
ambiciózní cíle a nástroje; poukazuje na 
to, že omezený úspěch sociálního rozměru 
Lisabonské strategie je částečně dán 
dobrovolnou povahou účasti členských 
států a absencí účinného provádění;

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 
rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro zásady evropského pilíře 
sociálních práv, přičemž by měl stanovit 
ambiciózní cíle v členských státech; 
poukazuje na to, že sociální politiky jsou 
většinou v kompetenci členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 
rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv, přičemž by měl stanovit 

3. domnívá se, že pozornost by se 
měla zaměřit na část Agendy EU pro 
udržitelný rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv, přičemž by měl stanovit 
ambiciózní cíle a nástroje; poukazuje na to, 
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ambiciózní cíle a nástroje; poukazuje na to, 
že omezený úspěch sociálního rozměru 
Lisabonské strategie je částečně dán 
dobrovolnou povahou účasti členských 
států a absencí účinného provádění;

že omezený úspěch sociálního rozměru 
Lisabonské strategie je částečně dán 
absencí účinného provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 
rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv, přičemž by měl stanovit 
ambiciózní cíle a nástroje; poukazuje na to, 
že omezený úspěch sociálního rozměru 
Lisabonské strategie je částečně dán 
dobrovolnou povahou účasti členských 
států a absencí účinného provádění;

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 
rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv prostřednictvím přijetí 
akčního plánu, přičemž by měl stanovit 
povinné ambiciózní cíle a nástroje; 
poukazuje na to, že omezený úspěch 
sociálního rozměru Lisabonské strategie je 
částečně dán dobrovolnou povahou účasti 
členských států a absencí účinného 
provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 

3. domnívá se, že program z Porta by 
měl zaujmout dvojí přístup, tj. měl by se 
zaměřit na část Agendy EU pro udržitelný 
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rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv, přičemž by měl stanovit 
ambiciózní cíle a nástroje; poukazuje na 
to, že omezený úspěch sociálního rozměru 
Lisabonské strategie je částečně dán 
dobrovolnou povahou účasti členských 
států a absencí účinného provádění;

rozvoj 2030 týkající se sociální 
udržitelnosti a současně by měl připravit 
cestu pro realizaci zásad evropského pilíře 
sociálních práv a navázat na Lisabonskou 
strategii, přičemž by měl stanovit 
ambiciózní cíle a nástroje definující cestu 
k sociálnímu pokroku a udržitelnosti; 
domnívá se, že tato agenda by mohla 
obsahovat strategický rámec pro 
udržitelnou, spravedlivou a inkluzivní 
sociální Evropu pro rok 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že omezený 
úspěch sociálního rozměru Lisabonské 
strategie je částečně dán dobrovolnou 
povahou účasti členských států a absencí 
účinného provádění; domnívá se, že 
stávající nástroje pro jeho provádění 
(postup semestru, sociální odpovědnost 
podniků atd.) sehrály důležitou úlohu při 
sledování dosaženého vývoje a při 
zviditelňování sociálních otázek a otázek 
zaměstnanosti v procesu správy věcí 
veřejných v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh



PE658.882v01-00 74/157 AM\1215162CS.docx

CS

3a. připomíná, že je třeba respektovat 
dělbu pravomocí a zásadu subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální 
povinnosti, jejichž dodržování je spojeno 
s°přístupem k evropským finančním 
prostředkům; je přesvědčen, že správní 
rámec pro sociální a udržitelnou Evropu 
by měl vycházet z těchto reforem: 
začlenění evropského pilíře sociálních 
práv a protokolu o sociálním pokroku do 
Smluv, ochrana sociálních práv a jejich 
upřednostnění před ekonomickou 
svobodou na jednotném trhu a přijetí 
paktu o udržitelném rozvoji a sociálním 
pokroku, který stanoví sociální 
a udržitelné cíle coby povinné;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 

vypouští se
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vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální 
povinnosti, jejichž dodržování je spojeno 
s°přístupem k evropským finančním 
prostředkům; je přesvědčen, že správní 
rámec pro sociální a udržitelnou Evropu 
by měl vycházet z těchto reforem: 
začlenění evropského pilíře sociálních 
práv a protokolu o sociálním pokroku do 
Smluv, ochrana sociálních práv a jejich 
upřednostnění před ekonomickou 
svobodou na jednotném trhu a přijetí 
paktu o udržitelném rozvoji a sociálním 
pokroku, který stanoví sociální 
a udržitelné cíle coby povinné;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální 
povinnosti, jejichž dodržování je spojeno 
s°přístupem k evropským finančním 
prostředkům; je přesvědčen, že správní 
rámec pro sociální a udržitelnou Evropu 
by měl vycházet z těchto reforem: 
začlenění evropského pilíře sociálních 
práv a protokolu o sociálním pokroku do 
Smluv, ochrana sociálních práv a jejich 
upřednostnění před ekonomickou 
svobodou na jednotném trhu a přijetí 
paktu o udržitelném rozvoji a sociálním 
pokroku, který stanoví sociální 
a udržitelné cíle coby povinné;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální 
povinnosti, jejichž dodržování je spojeno 
s°přístupem k evropským finančním 
prostředkům; je přesvědčen, že správní 
rámec pro sociální a udržitelnou Evropu 
by měl vycházet z těchto reforem: 
začlenění evropského pilíře sociálních 
práv a protokolu o sociálním pokroku do 
Smluv, ochrana sociálních práv a jejich 
upřednostnění před ekonomickou 
svobodou na jednotném trhu a přijetí 
paktu o udržitelném rozvoji a sociálním 
pokroku, který stanoví sociální 
a udržitelné cíle coby povinné;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální 
povinnosti, jejichž dodržování je spojeno 
s°přístupem k evropským finančním 
prostředkům; je přesvědčen, že správní 

vypouští se
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rámec pro sociální a udržitelnou Evropu 
by měl vycházet z těchto reforem: 
začlenění evropského pilíře sociálních 
práv a protokolu o sociálním pokroku do 
Smluv, ochrana sociálních práv a jejich 
upřednostnění před ekonomickou 
svobodou na jednotném trhu a přijetí 
paktu o udržitelném rozvoji a sociálním 
pokroku, který stanoví sociální 
a udržitelné cíle coby povinné;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální 
povinnosti, jejichž dodržování je spojeno 
s°přístupem k evropským finančním 
prostředkům; je přesvědčen, že správní 
rámec pro sociální a udržitelnou Evropu by 
měl vycházet z těchto reforem: začlenění 
evropského pilíře sociálních práv 
a protokolu o sociálním pokroku do 
Smluv, ochrana sociálních práv a jejich 
upřednostnění před ekonomickou 
svobodou na jednotném trhu a přijetí 
paktu o udržitelném rozvoji a sociálním 
pokroku, který stanoví sociální 
a udržitelné cíle coby povinné;

4. je přesvědčen, že správní rámec pro 
sociální a udržitelnou Evropu by měl 
vycházet z přijetí paktu o udržitelném 
rozvoji a sociálním pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální 
povinnosti, jejichž dodržování je spojeno 
s°přístupem k evropským finančním 
prostředkům; je přesvědčen, že správní 
rámec pro sociální a udržitelnou Evropu 
by měl vycházet z těchto reforem: 
začlenění evropského pilíře sociálních 
práv a protokolu o sociálním pokroku do 
Smluv, ochrana sociálních práv a jejich 
upřednostnění před ekonomickou 
svobodou na jednotném trhu a přijetí 
paktu o udržitelném rozvoji a sociálním 
pokroku, který stanoví sociální 
a udržitelné cíle coby povinné;

4. odmítá jakékoli úsilí pod hlavičkou 
evropského pilíře sociálních práv (EPSR), 
pokud jde o standardizaci sociálních 
politik a systémů sociální ochrany 
členských států, která oslabuje účinnost 
jejich vnitrostátních politik v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální 
povinnosti, jejichž dodržování je spojeno 
s°přístupem k evropským finančním 
prostředkům; je přesvědčen, že správní 
rámec pro sociální a udržitelnou Evropu 
by měl vycházet z těchto reforem: 
začlenění evropského pilíře sociálních práv 
a protokolu o sociálním pokroku do Smluv, 
ochrana sociálních práv a jejich 

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, včetně vyšších sociálních 
investic a přísnějších environmentálních 
povinností, jejichž dodržování je spojeno 
s°přístupem k evropským finančním 
prostředkům; je přesvědčen, že správní 
rámec zaměřený na dosažení nejvyšší 
úrovně sociální spravedlnosti a 
udržitelnosti životního prostředí v Evropě 
by měl vycházet z těchto reforem: 
začlenění evropského pilíře sociálních práv 
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upřednostnění před ekonomickou 
svobodou na jednotném trhu a přijetí paktu 
o udržitelném rozvoji a sociálním pokroku, 
který stanoví sociální a udržitelné cíle 
coby povinné;

a protokolu o sociálním pokroku do Smluv, 
ochrana sociálních práv a jejich 
upřednostnění před ekonomickou 
svobodou na jednotném trhu a přijetí paktu 
o udržitelném rozvoji a sociálním pokroku, 
jímž bude zrušen Pakt o stabilitě a růstu, 
který stanoví větší sociální spravedlnost 
a cíle udržitelného rozvoje coby povinné, v 
souladu s cíli OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje, evropského pilíře sociálních práv 
a Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální povinnosti, 
jejichž dodržování je spojeno s°přístupem 
k evropským finančním prostředkům; je 
přesvědčen, že správní rámec pro sociální 
a udržitelnou Evropu by měl vycházet 
z těchto reforem: začlenění evropského 
pilíře sociálních práv a protokolu 
o sociálním pokroku do Smluv, ochrana 
sociálních práv a jejich upřednostnění 
před ekonomickou svobodou na 
jednotném trhu a přijetí paktu 
o udržitelném rozvoji a sociálním 
pokroku, který stanoví sociální 
a udržitelné cíle coby povinné;

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu se 
musí zaměřit se na ochranu všech, 
zejména těch nejzranitelnějších, a na to, 
aby bylo oživení inkluzivní a sociálně 
spravedlivé a aby tyto cíle byly posíleny 
prostřednictvím povinné vymahatelnosti, 
která bude odrážet hospodářské 
a environmentální povinnosti, jejichž 
dodržování je spojeno s°přístupem 
k evropským finančním prostředkům; 
domnívá se, že v tomto smyslu by měly být 
politické činnosti, programy a reformy na 
úrovni EU a členských států navrženy tak, 
aby přispěly k dosažení těchto závazných 
cílů, a že právní ochrana by měla 
znamenat, že bude zabráněno opatřením, 
politikám, programům či reformám, jež by 
mohly mít negativní dopad na pokrok 
směrem k dosažení těchto cílů nebo jež by 
mohly tomuto pokroku bránit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální povinnosti, 
jejichž dodržování je spojeno s°přístupem 
k evropským finančním prostředkům; je 
přesvědčen, že správní rámec pro sociální 
a udržitelnou Evropu by měl vycházet 
z těchto reforem: začlenění evropského 
pilíře sociálních práv a protokolu 
o sociálním pokroku do Smluv, ochrana 
sociálních práv a jejich upřednostnění 
před ekonomickou svobodou na jednotném 
trhu a přijetí paktu o udržitelném rozvoji 
a sociálním pokroku, který stanoví sociální 
a udržitelné cíle coby povinné;

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti – s ohledem na 
vnitrostátní zvláštnosti a potřeby –, která 
bude odrážet hospodářské 
a environmentální povinnosti, jejichž 
dodržování je spojeno s°přístupem 
k evropským finančním prostředkům; je 
přesvědčen, že správní rámec pro sociální 
a udržitelnou Evropu by měl vycházet 
z těchto reforem: začlenění evropského 
pilíře sociálních práv a protokolu 
o sociálním pokroku do Smluv, ochrana a 
zajištění sociálních práv a ekonomické 
svobody na jednotném trhu a přijetí paktu 
o udržitelném rozvoji a sociálním pokroku, 
který stanoví sociální a udržitelné cíle coby 
povinné;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální povinnosti, 
jejichž dodržování je spojeno s°přístupem 
k evropským finančním prostředkům; je 
přesvědčen, že správní rámec pro sociální 

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální povinnosti, 
jejichž dodržování je spojeno s°přístupem 
k evropským finančním prostředkům; je 
přesvědčen, že správní rámec pro sociální 
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a udržitelnou Evropu by měl vycházet 
z těchto reforem: začlenění evropského 
pilíře sociálních práv a protokolu 
o sociálním pokroku do Smluv, ochrana 
sociálních práv a jejich upřednostnění před 
ekonomickou svobodou na jednotném trhu 
a přijetí paktu o udržitelném rozvoji 
a sociálním pokroku, který stanoví sociální 
a udržitelné cíle coby povinné;

a udržitelnou Evropu by měl vycházet 
z těchto reforem: začlenění evropského 
pilíře sociálních práv a protokolu 
o sociálním pokroku do Smluv, splnění 
cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, 
ochrana sociálních práv a jejich 
upřednostnění před ekonomickou 
svobodou na jednotném trhu a přijetí paktu 
o udržitelném rozvoji a sociálním pokroku, 
který stanoví sociální a udržitelné cíle coby 
povinné;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální povinnosti, 
jejichž dodržování je spojeno s°přístupem 
k evropským finančním prostředkům; je 
přesvědčen, že správní rámec pro sociální 
a udržitelnou Evropu by měl vycházet 
z těchto reforem: začlenění evropského 
pilíře sociálních práv a protokolu 
o sociálním pokroku do Smluv, ochrana 
sociálních práv a jejich upřednostnění před 
ekonomickou svobodou na jednotném trhu 
a přijetí paktu o udržitelném rozvoji 
a sociálním pokroku, který stanoví sociální 
a udržitelné cíle coby povinné;

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální povinnosti, 
jejichž dodržování je spojeno s°přístupem 
k evropským finančním prostředkům; je 
přesvědčen, že správní rámec pro sociální 
a udržitelnou Evropu by měl vycházet 
z těchto reforem: začlenění evropského 
pilíře sociálních práv a protokolu 
o sociálním pokroku do Smluv, ochrana 
sociálních práv a jejich upřednostnění před 
ekonomickou svobodou na jednotném trhu 
a přijetí paktu o udržitelném rozvoji 
a sociálním pokroku, který přispěje k 
dosažení vysokých sociálních standardů a 
standardů v oblasti udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální povinnosti, 
jejichž dodržování je spojeno s°přístupem 
k evropským finančním prostředkům; je 
přesvědčen, že správní rámec pro sociální 
a udržitelnou Evropu by měl vycházet 
z těchto reforem: začlenění evropského 
pilíře sociálních práv a protokolu 
o sociálním pokroku do Smluv, ochrana 
sociálních práv a jejich upřednostnění 
před ekonomickou svobodou na jednotném 
trhu a přijetí paktu o udržitelném rozvoji 
a sociálním pokroku, který stanoví sociální 
a udržitelné cíle coby povinné;

4. domnívá se, že cíle nového 
programu pro silnou sociální Evropu je 
třeba posílit prostřednictvím povinné 
vymahatelnosti, která bude odrážet 
hospodářské a environmentální povinnosti, 
jejichž dodržování je spojeno s°přístupem 
k evropským finančním prostředkům; je 
přesvědčen, že správní rámec pro sociální 
a udržitelnou Evropu by měl vycházet 
z těchto reforem: začlenění evropského 
pilíře sociálních práv a protokolu 
o sociálním pokroku do Smluv, ochrana 
sociálních práv spolu s ekonomickou 
svobodou na jednotném trhu a přijetí paktu 
o udržitelném rozvoji a sociálním pokroku, 
který stanoví sociální a udržitelné cíle coby 
povinné;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. je přesvědčen, že správní rámec 
pro sociální a udržitelnou Evropu by měl 
vycházet z těchto reforem: začlenění 
evropského pilíře sociálních práv 
a protokolu o sociálním pokroku do 
Smluv, ochrana sociálních práv a jejich 
upřednostnění před ekonomickou 
svobodou na jednotném trhu a přijetí 
paktu o udržitelném rozvoji a sociálním 
pokroku, který stanoví sociální 
a udržitelné cíle coby povinné; domnívá 
se, že proces evropského semestru by se 
měl navíc řídit metodou Společenství a 
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měl by být dohodnut mezi Radou a 
Evropským parlamentem, zatímco více 
oblastí sociální politiky by mělo spadat do 
rozhodovacího procesu schvalování 
kvalifikovanou většinou, zejména pokud 
jde o zákaz diskriminace, sociální 
ochranu pracovníků (mimo přeshraniční 
situace), ochranu pracovníků při 
ukončení pracovního poměru, 
zastupování a kolektivní obranu zájmů 
pracovníků a zaměstnavatelů a podmínky 
zaměstnávání státních příslušníků třetích 
zemí oprávněně pobývajících v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyzývá k zavedení postupu EU při 
sociální nerovnováze, který doplní postup 
při makroekonomické nerovnováze;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění; 
zdůrazňuje význam provedení evropského 

5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění, k 
posílení systémů sociálního zabezpečení a 
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pilíře sociálních práv v kontextu 
evropského plánu na podporu oživení, jenž 
je na stejné úrovni jako Zelená dohoda pro 
Evropu a digitální transformace; požaduje 
tedy, aby nadcházející reformy spojené 
s balíčkem opatření sloužících k oživení 
stanovily vzestupnou sociální konvergenci 
coby jeden z hlavních cílů národních 
programů reforem, mimo jiné pomocí 
finanční podpory; v tomto smyslu se 
domnívá, že nové cíle programu z Porta 
pro rok 2030 by měly být spolu 
s hospodářskými a environmentálními cíli 
zahrnuty do plánu na podporu oživení;

k financování kvalitních pracovních míst, 
veřejných služeb, boje proti chudobě a 
ekologické a digitální transformace; vítá 
nástroj Next Generation EU coby unijní 
plán na podporu oživení; požaduje 
rovnováhu mezi ekologickou a digitální 
transformací na jedné straně a 
infrastrukturou vzdělávání a sociální a 
zdravotní péče na straně druhé s cílem 
zajistit sociální spravedlnost, sociální 
soudržnost a prosperitu pro všechny; je 
znepokojen tím, že se ve stávající krizi 
systémy sociálního zabezpečení potýkají s 
nebývalým tlakem a že související veřejné 
výdaje exponenciálně narostou; 
zdůrazňuje, že výdaje na krizová opatření 
by neměly jít na úkor osob s nejnižším 
životním standardem, ale měly by být 
hrazeny spravedlivě; zdůrazňuje proto, že 
pokud má být pohonem oživení, musí mít 
investiční úsilí EU prostřednictvím plánu 
na podporu oživení silný sociální rozměr 
posilující systémy sociálního zabezpečení 
a investice do sociálního zabezpečení, 
přístupu ke zdravotní péči a vzdělávání, 
dostupného bydlení, zaměstnanosti, 
spravedlnosti a sociálních služeb pro 
zranitelné skupiny, aby bylo možné 
bojovat proti sociálnímu dopadu krize; 
domnívá se, že investice do vzdělávání, 
dobře koncipovaných progresivních 
daňových systémů a systémů dávek, 
sociálních investic a poskytování 
kvalitních veřejných a sociálních služeb 
jsou klíčovými nástroji, které brání 
přesunu znevýhodnění z jedné generace 
na jinou generaci; zdůrazňuje význam 
provedení evropského pilíře sociálních 
práv v kontextu evropského plánu na 
podporu oživení, jenž je na stejné úrovni 
jako Zelená dohoda pro Evropu a digitální 
transformace; požaduje tedy, aby 
nadcházející reformy spojené s balíčkem 
opatření sloužících k oživení stanovily 
vzestupnou sociální konvergenci coby 
jeden z hlavních cílů národních programů 
reforem, mimo jiné pomocí finanční 
podpory; v tomto smyslu se domnívá, že 
nové cíle programu z Porta pro rok 2030 
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by měly být spolu s hospodářskými 
a environmentálními cíli zahrnuty do plánu 
na podporu oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění; 
zdůrazňuje význam provedení evropského 
pilíře sociálních práv v kontextu 
evropského plánu na podporu oživení, 
jenž je na stejné úrovni jako Zelená 
dohoda pro Evropu a digitální 
transformace; požaduje tedy, aby 
nadcházející reformy spojené s balíčkem 
opatření sloužících k oživení stanovily 
vzestupnou sociální konvergenci coby 
jeden z hlavních cílů národních programů 
reforem, mimo jiné pomocí finanční 
podpory; v tomto smyslu se domnívá, že 
nové cíle programu z Porta pro rok 2030 
by měly být spolu s hospodářskými 
a environmentálními cíli zahrnuty do 
plánu na podporu oživení;

5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění; 
zdůrazňuje význam provedení evropského 
pilíře sociálních práv v kontextu 
evropského plánu na podporu oživení, 
jenž je na stejné úrovni jako Zelená 
dohoda pro Evropu a digitální 
transformace; požaduje tedy, aby 
nadcházející reformy spojené s balíčkem 
opatření sloužících k oživení stanovily 
vzestupnou sociální konvergenci coby 
jeden z hlavních cílů národních programů 
reforem, mimo jiné pomocí finanční 
podpory; v tomto smyslu se domnívá, že 
nové cíle programu z Porta pro rok 2030 
by měly být spolu s hospodářskými 
a environmentálními cíli zahrnuty do 
plánu na podporu oživení;

5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění; 
zdůrazňuje význam provedení evropského 
pilíře sociálních práv v kontextu 
evropského plánu na podporu oživení, 
jenž je na stejné úrovni jako Zelená 
dohoda pro Evropu a digitální 
transformace; požaduje tedy, aby 
nadcházející reformy spojené s balíčkem 
opatření sloužících k oživení stanovily 
vzestupnou sociální konvergenci coby 
jeden z hlavních cílů národních programů 
reforem, mimo jiné pomocí finanční 
podpory; v tomto smyslu se domnívá, že 

5. vyzývá členské státy, aby dočasně 
plně využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění; 
zdůrazňuje význam sociálních politik pro 
oživení po krizi COVID-19;
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nové cíle programu z Porta pro rok 2030 
by měly být spolu s hospodářskými 
a environmentálními cíli zahrnuty do 
plánu na podporu oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění; 
zdůrazňuje význam provedení evropského 
pilíře sociálních práv v kontextu 
evropského plánu na podporu oživení, 
jenž je na stejné úrovni jako Zelená 
dohoda pro Evropu a digitální 
transformace; požaduje tedy, aby 
nadcházející reformy spojené s balíčkem 
opatření sloužících k oživení stanovily 
vzestupnou sociální konvergenci coby 
jeden z hlavních cílů národních programů 
reforem, mimo jiné pomocí finanční 
podpory; v tomto smyslu se domnívá, že 
nové cíle programu z Porta pro rok 2030 
by měly být spolu s hospodářskými 
a environmentálními cíli zahrnuty do 
plánu na podporu oživení;

5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění; 
požaduje tedy, aby nadcházející reformy 
spojené s balíčkem opatření sloužících 
k oživení stanovily vzestupnou sociální 
konvergenci coby jeden z hlavních cílů 
národních programů reforem, mimo jiné 
pomocí finanční podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění; 
zdůrazňuje význam provedení evropského 
pilíře sociálních práv v kontextu 
evropského plánu na podporu oživení, jenž 
je na stejné úrovni jako Zelená dohoda 
pro Evropu a digitální transformace; 
požaduje tedy, aby nadcházející reformy 
spojené s balíčkem opatření sloužících 
k oživení stanovily vzestupnou sociální 
konvergenci coby jeden z hlavních cílů 
národních programů reforem, mimo jiné 
pomocí finanční podpory; v tomto smyslu 
se domnívá, že nové cíle programu z Porta 
pro rok 2030 by měly být spolu 
s hospodářskými a environmentálními cíli 
zahrnuty do plánu na podporu oživení;

5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění; 
zdůrazňuje význam provedení evropského 
pilíře sociálních práv v kontextu 
evropského plánu na podporu oživení; 
požaduje tedy, aby nadcházející reformy 
spojené s balíčkem opatření sloužících 
k oživení stanovily vzestupnou sociální 
konvergenci coby jeden z hlavních cílů 
národních programů reforem, mimo jiné 
pomocí finanční podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění; 
zdůrazňuje význam provedení evropského 
pilíře sociálních práv v kontextu 
evropského plánu na podporu oživení, jenž 
je na stejné úrovni jako Zelená dohoda pro 
Evropu a digitální transformace; požaduje 
tedy, aby nadcházející reformy spojené 
s balíčkem opatření sloužících k oživení 
stanovily vzestupnou sociální konvergenci 
coby jeden z hlavních cílů národních 
programů reforem, mimo jiné pomocí 
finanční podpory; v tomto smyslu se 

5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění; 
zdůrazňuje význam provedení evropského 
pilíře sociálních práv v kontextu 
evropského plánu na podporu oživení a 
facility na podporu oživení a odolnosti, 
jenž je na stejné úrovni jako Zelená dohoda 
pro Evropu a digitální transformace; 
požaduje tedy, aby nadcházející reformy 
spojené s balíčkem opatření sloužících 
k oživení stanovily vzestupnou sociální 
konvergenci coby jeden z hlavních cílů 
národních programů reforem, mimo jiné 
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domnívá, že nové cíle programu z Porta 
pro rok 2030 by měly být spolu 
s hospodářskými a environmentálními cíli 
zahrnuty do plánu na podporu oživení;

pomocí finanční podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění; 
zdůrazňuje význam provedení evropského 
pilíře sociálních práv v kontextu 
evropského plánu na podporu oživení, jenž 
je na stejné úrovni jako Zelená dohoda 
pro Evropu a digitální transformace; 
požaduje tedy, aby nadcházející reformy 
spojené s balíčkem opatření sloužících 
k oživení stanovily vzestupnou sociální 
konvergenci coby jeden z hlavních cílů 
národních programů reforem, mimo jiné 
pomocí finanční podpory; v tomto smyslu 
se domnívá, že nové cíle programu z Porta 
pro rok 2030 by měly být spolu 
s hospodářskými a environmentálními cíli 
zahrnuty do plánu na podporu oživení;

5. vyzývá členské státy, aby plně 
využily fiskální flexibility k zamezení 
sociálním důsledkům krize spojené 
s pandemií COVID-19 a jejich zmírnění; 
zdůrazňuje význam provedení evropského 
pilíře sociálních práv v kontextu 
evropského plánu na podporu oživení; 
požaduje tedy, aby nadcházející reformy 
spojené s balíčkem opatření sloužících 
k oživení stanovily vzestupnou sociální 
konvergenci coby jeden z hlavních cílů 
národních programů reforem, mimo jiné 
pomocí finanční podpory; v tomto smyslu 
se domnívá, že nové cíle programu z Porta 
pro rok 2030 by měly být spolu 
s hospodářskými a environmentálními cíli 
zahrnuty do plánu na podporu oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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6. zdůrazňuje, že sociální investice 
v rámci balíčku opatření sloužících 
k oživení by měly být z hlediska ambicí 
v souladu s cíli programu z Porta, aby se 
zajistila rovněž nezbytná finanční 
podpora, a jako takové by konkrétní plány 
pro sociální pokrok měly doplňovat 
vnitrostátní plány na podporu oživení 
a odolnosti a integrované vnitrostátní 
plány v oblasti energetiky a klimatu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že sociální investice 
v rámci balíčku opatření sloužících 
k oživení by měly být z hlediska ambicí 
v souladu s cíli programu z Porta, aby se 
zajistila rovněž nezbytná finanční podpora, 
a jako takové by konkrétní plány pro 
sociální pokrok měly doplňovat 
vnitrostátní plány na podporu oživení 
a odolnosti a integrované vnitrostátní plány 
v oblasti energetiky a klimatu;

6. zdůrazňuje, že sociální investice 
v rámci balíčku opatření sloužících 
k oživení by měly být z hlediska ambicí 
v souladu s cíli programu z Porta, aby se 
zajistila rovněž nezbytná finanční podpora, 
přičemž alespoň 30 % z částky každého 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
bude vyčleněno k provádění cílů 
evropského pilíře sociálních práv a 
dosažení cílů agendy z Porta, a jako 
takové by konkrétní plány pro sociální 
pokrok měly doplňovat vnitrostátní plány 
na podporu oživení a odolnosti 
a integrované vnitrostátní plány v oblasti 
energetiky a klimatu; je přesvědčen, že tyto 
programy partnerství veřejného a 
soukromého sektoru by měly nastínit, jak 
budou prováděny cíle agendy z Porta a 
zásady evropského pilíře sociálních práv, 
velikost sociálních investic, dotčené 
oblasti a pokrok při dosahování cílů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 168
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že sociální investice 
v rámci balíčku opatření sloužících 
k oživení by měly být z hlediska ambicí 
v souladu s cíli programu z Porta, aby se 
zajistila rovněž nezbytná finanční podpora, 
a jako takové by konkrétní plány pro 
sociální pokrok měly doplňovat 
vnitrostátní plány na podporu oživení 
a odolnosti a integrované vnitrostátní plány 
v oblasti energetiky a klimatu;

6. zdůrazňuje, že sociální investice 
v rámci balíčku opatření sloužících 
k oživení by měly být z hlediska ambicí 
v souladu s cíli programu z Porta, aby se 
zajistila rovněž nezbytná finanční podpora, 
a jako takové by konkrétní plány pro 
sociální pokrok měly doplňovat 
vnitrostátní plány na podporu oživení 
a odolnosti a integrované vnitrostátní plány 
v oblasti energetiky a klimatu; vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že finanční 
podpora bude poskytována 
transparentním a odpovědným způsobem 
tam, kde je to nejvíce zapotřebí, aby se 
zmírnily sociální důsledky krize na místní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že sociální investice 
v rámci balíčku opatření sloužících 
k oživení by měly být z hlediska ambicí 
v souladu s cíli programu z Porta, aby se 
zajistila rovněž nezbytná finanční 
podpora, a jako takové by konkrétní plány 
pro sociální pokrok měly doplňovat 
vnitrostátní plány na podporu oživení 
a odolnosti a integrované vnitrostátní 
plány v oblasti energetiky a klimatu;

6. zdůrazňuje, že sociální investice na 
balíčky opatření sloužících k oživení v 
členských státech by měly být dostatečné a 
měly by poskytovat přiměřenou ochranu 
všem občanům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že sociální investice 
v rámci balíčku opatření sloužících 
k oživení by měly být z hlediska ambicí 
v souladu s cíli programu z Porta, aby se 
zajistila rovněž nezbytná finanční 
podpora, a jako takové by konkrétní plány 
pro sociální pokrok měly doplňovat 
vnitrostátní plány na podporu oživení 
a odolnosti a integrované vnitrostátní 
plány v oblasti energetiky a klimatu;

6. zdůrazňuje, že sociální investice 
jsou v členských státech mimořádně 
důležité k tomu, aby členské státy měly 
nezbytné systémy, které budou jejich 
občanům poskytovat kvalitní sociální 
služby, zejména pokud jde o vzdělání, 
důchody a zdraví;

Or. en

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

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že sociální investice 
v rámci balíčku opatření sloužících 
k oživení by měly být z hlediska ambicí 
v souladu s cíli programu z Porta, aby se 
zajistila rovněž nezbytná finanční podpora, 
a jako takové by konkrétní plány pro 
sociální pokrok měly doplňovat 
vnitrostátní plány na podporu oživení 
a odolnosti a integrované vnitrostátní 
plány v oblasti energetiky a klimatu;

6. zdůrazňuje, že sociální investice 
v rámci balíčku opatření sloužících 
k oživení by měly být z hlediska ambicí 
v souladu s cíli programu z Porta, aby se 
zajistila rovněž nezbytná finanční podpora, 
a jako takové by konkrétní plány pro 
sociální pokrok měly doplňovat 
vnitrostátní plány na podporu oživení 
a odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
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Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
lépe zacílily fondy EU, jako jsou fondy 
soudržnosti, a aby uvolnily fiskální 
pravidla a právní předpisy v oblasti 
hospodářské soutěže s cílem oddělit 
sociální investice od jiných druhů výdajů, 
což umožní další investice do sociálního a 
cenově dostupného bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést v tomto ohledu trvalý 
zvláštní nástroj; zdůrazňuje, že 
společnosti využívající veřejnou finanční 
podporu by neměly propouštět pracovníky, 
snižovat mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny 
vedoucím pracovníkům nebo dividendy 
akcionářům;

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE);

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést v tomto ohledu trvalý 
zvláštní nástroj; zdůrazňuje, že 
společnosti využívající veřejnou finanční 
podporu by neměly propouštět pracovníky, 
snižovat mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny 
vedoucím pracovníkům nebo dividendy 
akcionářům;

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE);

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést v tomto ohledu trvalý 
zvláštní nástroj; zdůrazňuje, že 
společnosti využívající veřejnou finanční 
podporu by neměly propouštět pracovníky, 
snižovat mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny 
vedoucím pracovníkům nebo dividendy 
akcionářům;

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE);

Or. en

Pozměňovací návrh 176
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Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést v tomto ohledu trvalý 
zvláštní nástroj; zdůrazňuje, že společnosti 
využívající veřejnou finanční podporu by 
neměly propouštět pracovníky, snižovat 
mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny vedoucím 
pracovníkům nebo dividendy akcionářům;

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); zdůrazňuje, že společnosti 
využívající veřejnou finanční podporu by 
neměly propouštět pracovníky, snižovat 
mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny vedoucím 
pracovníkům nebo dividendy akcionářům; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby pracovníci, 
kteří jsou v současné době na nucené 
dovolené, prošli odbornou přípravou či 
vzděláváním; vyzývá členské státy a 
sociální partnery, aby doprovázeli 
rozsáhlé programy vzdělávání a odborné 
přípravy určené pro osoby, které jsou v 
současné době na nucené dovolené;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést v tomto ohledu trvalý 
zvláštní nástroj; zdůrazňuje, že společnosti 
využívající veřejnou finanční podporu by 
neměly propouštět pracovníky, snižovat 
mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny vedoucím 
pracovníkům nebo dividendy akcionářům;

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); vyzývá Komisi, aby pečlivě 
posoudila výkonnost tohoto dočasného 
nástroje a sdílela výsledky s Evropským 
parlamentem; zdůrazňuje, že společnosti 
využívající veřejnou finanční podporu by 
neměly propouštět pracovníky, snižovat 
mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny vedoucím 
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pracovníkům nebo dividendy akcionářům;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést v tomto ohledu trvalý 
zvláštní nástroj; zdůrazňuje, že společnosti 
využívající veřejnou finanční podporu by 
neměly propouštět pracovníky, snižovat 
mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny vedoucím 
pracovníkům nebo dividendy akcionářům;

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); zdůrazňuje, že společnosti 
využívající veřejnou finanční podporu by 
neměly propouštět pracovníky, snižovat 
mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny vedoucím 
pracovníkům nebo dividendy akcionářům; 
dále vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že finanční podpora bude 
poskytována pouze podnikům, které 
nejsou registrovány v daňových rájích, 
respektují odbory a dodržují platné 
kolektivní smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést v tomto ohledu trvalý 
zvláštní nástroj; zdůrazňuje, že 
společnosti využívající veřejnou finanční 

7. zdůrazňuje, že nově vytvořený 
nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění 
rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE) musí být dočasný; vyzývá členské 
státy, jež jsou příjemci, aby finanční 
prostředky poskytnuté nástrojem SURE 
využily také na zlepšení dovedností osob 
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podporu by neměly propouštět pracovníky, 
snižovat mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny 
vedoucím pracovníkům nebo dividendy 
akcionářům;

ohrožených nezaměstnaností, aby tak 
mohly přejít do životaschopnějších 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést v tomto ohledu trvalý 
zvláštní nástroj; zdůrazňuje, že společnosti 
využívající veřejnou finanční podporu by 
neměly propouštět pracovníky, snižovat 
mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny vedoucím 
pracovníkům nebo dividendy akcionářům;

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); zdůrazňuje, že společnosti 
využívající veřejnou finanční podporu by 
neměly propouštět pracovníky, snižovat 
mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny vedoucím 
pracovníkům nebo dividendy akcionářům;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést v tomto ohledu trvalý 
zvláštní nástroj; zdůrazňuje, že společnosti 
využívající veřejnou finanční podporu by 

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); vyzývá Komisi, aby provedla 
důkladné posouzení možnosti zavést 
v tomto ohledu trvalý zvláštní nástroj; 
zdůrazňuje, že společnosti využívající 
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neměly propouštět pracovníky, snižovat 
mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny vedoucím 
pracovníkům nebo dividendy akcionářům;

veřejnou finanční podporu by neměly 
propouštět pracovníky, snižovat mzdy, 
omezovat práva a ochranu pracovníků ani 
vyplácet odměny vedoucím pracovníkům 
nebo dividendy akcionářům;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést v tomto ohledu trvalý 
zvláštní nástroj; zdůrazňuje, že společnosti 
využívající veřejnou finanční podporu by 
neměly propouštět pracovníky, snižovat 
mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny vedoucím 
pracovníkům nebo dividendy akcionářům;

7. bere na vědomí vytvoření nástroje 
pro dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); připomíná, že financování tohoto 
systému je zajišťováno dluhy, které budou 
splácet celé budoucí generace; zdůrazňuje, 
že společnosti využívající veřejnou 
finanční podporu by neměly propouštět 
pracovníky, snižovat mzdy, omezovat 
práva a ochranu pracovníků ani vyplácet 
odměny vedoucím pracovníkům nebo 
dividendy akcionářům;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést v tomto ohledu trvalý 
zvláštní nástroj; zdůrazňuje, že společnosti 

7. připomíná, že režimy zkrácené 
pracovní doby jsou účinným nástrojem na 
ochranu pracovních míst během 
hospodářské krize; vítá vytvoření nástroje 
pro dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
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využívající veřejnou finanční podporu by 
neměly propouštět pracovníky, snižovat 
mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny vedoucím 
pracovníkům nebo dividendy akcionářům;

(SURE) jako mimořádného opatření na 
podporu režimů zkrácené pracovní doby 
členských států v souvislosti s krizí 
COVID-19; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala možnost zavést v tomto 
ohledu trvalý zvláštní nástroj; zdůrazňuje, 
že společnosti využívající veřejnou 
finanční podporu by neměly propouštět 
pracovníky, snižovat mzdy, omezovat 
práva a ochranu pracovníků ani vyplácet 
odměny vedoucím pracovníkům nebo 
dividendy akcionářům;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE); vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést v tomto ohledu trvalý 
zvláštní nástroj; zdůrazňuje, že společnosti 
využívající veřejnou finanční podporu by 
neměly propouštět pracovníky, snižovat 
mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny vedoucím 
pracovníkům nebo dividendy akcionářům;

7. vítá vytvoření nástroje pro 
dočasnou podporu na zmírnění rizik 
nezaměstnanosti v mimořádné situaci 
(SURE) a zdůrazňuje, že se jedná o 
klíčový nástroj na podporu vnitrostátních 
režimů zkrácené pracovní doby, jež 
umožní chránit pracovní místa a 
dovednosti a zachovat větší část mezd a 
příjmů; vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost zavést v tomto ohledu trvalý 
zvláštní nástroj; zdůrazňuje, že společnosti 
využívající veřejnou finanční podporu by 
neměly propouštět pracovníky, snižovat 
mzdy, omezovat práva a ochranu 
pracovníků ani vyplácet odměny vedoucím 
pracovníkům nebo dividendy akcionářům;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Anne Sander
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 188
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Lukas Mandl

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 192
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

8. odmítá návrh evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti, neboť 
představuje další krok směrem k 
transferové unii; je toho názoru, že takový 
systém neřeší strukturální vnitrostátní 
nebo regionální problémy na trhu práce, 
které jsou trvalé povahy; místo toho 
členské státy vyzývá, aby přiměřeně 
investovaly do politik trhu práce a 
ekonomických reforem s cílem zabránit 
dlouhodobé nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

8. vítá oznámení předsedy Evropské 
komise, že předloží evropský systém 
zajištění dávek v nezaměstnanosti; vyzývá 
k tomu, aby tento nástroj chránil všechny 
typy pracovníků, snížil tlak vnějších 
otřesů na veřejné finance a chránil 
vnitrostátní systémy dávek v 
nezaměstnanosti během krizí, které vedou 
k náhlému nárůstu výdajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti; vyzývá 
k tomu, aby se návrh vztahoval na členské 
státy HMU s možností přistoupení pro 
další země;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti a 
naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby 
svůj návrh co nejdříve předložila;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Nikolaj Villumsen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti pro 
členské státy, které zavedly společnou 
měnu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 197
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

8. vítá oznámení předsedy Evropské 
komise, že předloží evropský systém 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

8. bere na vědomí oznámení 
evropského systému zajištění dávek 
v nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá oznámení evropského systému 
zajištění dávek v nezaměstnanosti;

8. bere na vědomí oznámení 
evropského systému zajištění dávek 
v nezaměstnanosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vítá nedávnou zprávu Komise o 
dopadu demografických změn, která 
analyzuje dopad demografických změn na 
různé skupiny ve společnosti a na oblasti 
a regiony, jež jsou v Evropě nepřiměřeně 
postiženy, a která navrhuje opatření k 
řešení těchto problémů; vítá oznámení 
zelené knihy o stárnutí a dlouhodobé vize 
pro venkovské oblasti; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby začlenila demografické 
aspekty do politiky EU, a to za použití 
všech nástrojů, které má Unie k dispozici, 
zejména prostřednictvím víceletého 
finančního rámce a facility na podporu 
oživení a odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
France Jamet, Dominique Bilde

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 202
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele;

9. bere na vědomí zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; vyjadřuje 
politování nad tím, že provádění Zelené 
dohody pro Evropu povede k masivní 
ztrátě pracovních míst v mnoha 
evropských regionech a bude mít závažný 
dopad na život mnoha lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele;

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
změna klimatu má závažný dopad na 
mnohé evropské regiony a jejich obyvatele 
a že potřebné strukturální změny musí 
úspěšně řešit všechny hospodářské a 
sociální výzvy pro sociálně spravedlivý 
přechod na plně obnovitelné, klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství účinně 
využívající zdroje a energii s cílem 
dosáhnout do roku 2040 nulových čistých 
emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
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Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele;

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; zdůrazňuje, že 
široké společenské přijetí opatření na 
ochranu životního prostředí a opatření v 
oblasti klimatu má zásadní význam pro 
jejich účinné provádění; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby do přípravy územních 
plánů spravedlivé transformace účinně 
zapojily pracovníky a regionální a místní 
vlády; připomíná, že boj proti změně 
klimatu a následné strukturální změny mají 
již nyní závažný dopad na mnohé evropské 
regiony a jejich obyvatele; upozorňuje, že 
pracovníci a rodiny, jejichž živobytí byla 
dosud závislá na práci v energeticky 
náročných odvětvích, budou potřebovat 
podporu při přechodu, jakož i případná 
opatření na podporu příjmů a 
kompenzace; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zajistily, že nebudou 
opomenuti pracovníci ani regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele;

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony, odvětví 
a jejich obyvatele; zdůrazňuje, že 
vytvoření zelených a důstojných 
pracovních míst má zásadní význam pro 
dosažení inkluzivního a vyváženého trhu 
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práce, který bude doprovázet spravedlivý 
přechod k oběhovému a uhlíkově 
neutrálnímu hospodářství založenému na 
obnovitelných zdrojích, které bude účinně 
využívat zdroje a energii, a to nejpozději 
do roku 2040, a pro zajištění, že nikdo 
nebude opomenut; trvá na navýšení 
částky, kterou v květnu navrhla Komise 
pro Fond pro spravedlivou transformaci 
ve svém pozměněném návrhu, a 
zdůrazňuje, že je důležité, aby sociální 
soudržnost byla hlavní zásadou pro 
poskytování podpory v rámci fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele;

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele; vyzývá k tomu, aby měl Fond 
pro spravedlivou transformaci dostatečné 
finanční prostředky na podporu 
přechodových regionů a k zajištění 
vytváření nových kvalitních pracovních 
míst; zdůrazňuje, že Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci má klíčový 
význam pro podporu sociálních plánů pro 
pracovníky zasažené restrukturalizací, a 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
dohodly na podstatně navýšeném rozpočtu 
na tento nástroj jako součásti širší 
finanční podpory pro spravedlivou 
transformaci v Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele;

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele; připomíná proto význam 
sociálního rozměru projektů způsobilých 
k podpoře z tohoto fondu, zejména 
projektů týkajících se investic do sociální 
infrastruktury, zvyšování kvalifikace, 
rekvalifikace a odborné přípravy 
pracovníků a pomoci uchazečům o 
zaměstnání při hledání zaměstnání; 
rovněž připomíná, že je důležité, aby 
způsobilé projekty byly v souladu s cílem 
klimatické neutrality pro rok 2050, jeho 
průběžnými kroky do roku 2030 a 
evropským pilířem sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele;

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby využily Fond pro spravedlivou 
transformaci k podpoře místních komunit 
z postižených území s cílem přispět ke 
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zvyšování kvalifikace a rekvalifikace za 
účelem zajištění, aby se každá osoba ve 
zranitelných odvětvích mohla 
rekvalifikovat a rozvíjet nové dovednosti, 
a zůstat tak aktivní na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele;

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele; zdůrazňuje, že Fond pro 
spravedlivou transformaci by měl být 
především určen pracovníkům v 
odvětvích, jimž hrozí největší riziko 
nadbytečnosti, a to na odbornou přípravu, 
rekvalifikaci a opatření zaměřená na boj 
proti energetické chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele, a vyzývá k udržitelnému a 
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obyvatele; ambicióznímu využívání dostupných 
finančních prostředků s cílem podpořit 
nejzranitelnější a zaostávající regiony tím, 
že budou v případě potřeby uplatněna 
přechodná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele;

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele, zejména ty s nižším příjmem;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony a jejich 
obyvatele;

9. vítá zavedení Fondu pro 
spravedlivou transformaci; připomíná, že 
boj proti změně klimatu a následné 
strukturální změny budou mít závažný 
dopad na mnohé evropské regiony, odvětví 
a jejich obyvatele a pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
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Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že ekologickou 
transformaci v Unii musí doprovázet 
proces reindustrializace, modernizace její 
průmyslové základny, posílení vnitřního 
trhu a koncepce konkurenčního rámce 
pro průmysl s cílem posílit jeho odolnost a 
strategickou autonomii; domnívá se, že 
při přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství je nezbytné řešit problémy a 
výzvy konkrétních odvětví, jako jsou ceny 
energií, dostupné technologie ke snížení 
emisí a základní digitální technologie; 
vybízí členské státy, aby pro tyto cíle 
využívaly dostupné finanční prostředky 
EU (jako je Fond pro spravedlivou 
transformaci a facilita na podporu oživení 
a odolnosti); domnívá se, že by měla být 
povolena zvláštní ochranná opatření, 
která by chránila pracovní místa a 
zabránila uzavírání průmyslových závodů 
v regionech nejvíce postižených stárnutím 
a vylidňováním; vybízí všechny strany, 
aby pokračovaly v jednáních o záchraně 
závodu na výrobu hliníku ve městě Lugo 
(Španělsko) a  jeho pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že před pandemií 
COVID-19 se denně více než 100 milionů 
Evropanů potýkalo s chudobou a 
materiální deprivací a že se situace v 
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důsledku krize dále zhoršuje; uznává 
zásadní úlohu všech evropských fondů a 
programů v sociální oblasti a ještě 
důležitější úlohu budoucích fondů ESF+ 
a EFG v příštích sedmi letech; 
zdůrazňuje, že úsilí o obnovu by mělo 
podpořit zaměstnanost a růst, odolnost a 
spravedlnost našich společností a mělo by 
být doplněno silným sociálním rozměrem, 
řešením sociálních a hospodářských 
nerovností a potřebami těch, kteří jsou 
krizí nejvíce zasaženi, zejména 
zranitelných a znevýhodněných skupin, 
jako osoby bez zaměstnání, starší lidé, 
mladí lidé, osoby se zdravotním 
postižením, rodiče samoživitelé, mobilní 
pracovníci a migranti;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá k podpoře venkovských 
oblastí při rozvoji nových společností a 
přesídlování rodin, 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 216
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
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Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen skutečností, že 
v kontextu oživení po pandemii COVID-19 
bude v nadcházejících letech bezprostředně 
nutné zabývat se dětskou chudobou; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
přidělit alespoň 5 % zdrojů z Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) v rámci 
sdíleného řízení na podporu činností 
v rámci evropské záruky pro děti; trvá na 
tom, že je třeba v rámci ESF+ vytvořit 
zvláštní rozpočtovou položku na 
evropskou záruku pro děti, na niž bude 
přiděleno 20 miliard EUR;

10. je znepokojen skutečností, že 
v kontextu oživení po pandemii COVID-19 
bude v nadcházejících letech bezprostředně 
nutné zabývat se dětskou chudobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Guido Reil, France Jamet, Nicolaus Fest, Dominique Bilde

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen skutečností, že 
v kontextu oživení po pandemii COVID-19 
bude v nadcházejících letech bezprostředně 
nutné zabývat se dětskou chudobou; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
přidělit alespoň 5 % zdrojů z Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) v rámci 
sdíleného řízení na podporu činností 
v rámci evropské záruky pro děti; trvá na 
tom, že je třeba v rámci ESF+ vytvořit 
zvláštní rozpočtovou položku na 
evropskou záruku pro děti, na niž bude 
přiděleno 20 miliard EUR;

10. je znepokojen skutečností, že 
v kontextu oživení po pandemii COVID-19 
bude v nadcházejících letech bezprostředně 
nutné zabývat se dětskou chudobou, a 
vyzývá členské státy, aby učinily svou 
prioritou boj proti dětské chudobě, a to s 
využitím stávajících fondů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
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Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen skutečností, že 
v kontextu oživení po pandemii COVID-19 
bude v nadcházejících letech bezprostředně 
nutné zabývat se dětskou chudobou; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
přidělit alespoň 5 % zdrojů z Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) v rámci 
sdíleného řízení na podporu činností 
v rámci evropské záruky pro děti; trvá na 
tom, že je třeba v rámci ESF+ vytvořit 
zvláštní rozpočtovou položku na evropskou 
záruku pro děti, na niž bude přiděleno 20 
miliard EUR;

10. je znepokojen skutečností, že 
v kontextu oživení po pandemii COVID-19 
bude v nadcházejících letech bezprostředně 
nutné zabývat se dětskou chudobou; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
přidělit alespoň 5 % zdrojů z Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) v rámci 
sdíleného řízení na podporu činností 
v rámci evropské záruky pro děti; trvá na 
tom, že je třeba v rámci ESF+ vytvořit 
zvláštní rozpočtovou položku na evropskou 
záruku pro děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen skutečností, že 
v kontextu oživení po pandemii COVID-19 
bude v nadcházejících letech bezprostředně 
nutné zabývat se dětskou chudobou; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
přidělit alespoň 5 % zdrojů z Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) v rámci 
sdíleného řízení na podporu činností 
v rámci evropské záruky pro děti; trvá na 
tom, že je třeba v rámci ESF+ vytvořit 
zvláštní rozpočtovou položku na evropskou 
záruku pro děti, na niž bude přiděleno 20 
miliard EUR;

10. je znepokojen skutečností, že 
v kontextu oživení po pandemii COVID-19 
bude v nadcházejících letech bezprostředně 
nutné zabývat se dětskou chudobou; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
přidělit alespoň 5 % zdrojů z Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) v rámci 
sdíleného řízení na podporu činností 
v rámci evropské záruky pro děti; trvá na 
tom, že je třeba v rámci ESF+ vytvořit 
zvláštní rozpočtovou položku na evropskou 
záruku pro děti, na niž bude přiděleno 20 
miliard EUR a která bude doplněna 
komplexní strategií boje proti chudobě, 
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včetně opatření zajišťujících dostupné 
bydlení a řešení bezdomovectví; 
připomíná, že každá strategie pro 
vymýcení dětské chudoby musí 
zohledňovat realitu rodičovství 
samoživitelů, neboť domácnosti 
samoživitelů patří mezi zranitelné skupiny 
ve společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen skutečností, že 
v kontextu oživení po pandemii COVID-19 
bude v nadcházejících letech bezprostředně 
nutné zabývat se dětskou chudobou; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
přidělit alespoň 5 % zdrojů z Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) v rámci 
sdíleného řízení na podporu činností 
v rámci evropské záruky pro děti; trvá na 
tom, že je třeba v rámci ESF+ vytvořit 
zvláštní rozpočtovou položku na evropskou 
záruku pro děti, na niž bude přiděleno 20 
miliard EUR;

10. je znepokojen skutečností, že 
v kontextu oživení po pandemii COVID-19 
bude v nadcházejících letech bezprostředně 
nutné zabývat se chudobou, včetně dětské 
chudoby; zdůrazňuje, že členské státy by 
měly přidělit alespoň 5 % zdrojů 
z Evropského sociálního fondu plus 
(ESF+) v rámci sdíleného řízení na 
podporu činností v rámci evropské záruky 
pro děti; trvá na tom, že je třeba v rámci 
ESF+ vytvořit zvláštní rozpočtovou 
položku na evropskou záruku pro děti, na 
niž bude přiděleno 20 miliard EUR; 
zdůrazňuje také, že členské státy by měly 
přidělit alespoň 3 % zdrojů z Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) s cílem řešit 
potravinovou a materiální deprivaci a 
podporovat sociální začlenění nejchudších 
osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Agnes Jongerius, Dennis Radtke
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je znepokojen skutečností, že 
v kontextu oživení po pandemii COVID-19 
bude v nadcházejících letech bezprostředně 
nutné zabývat se dětskou chudobou; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
přidělit alespoň 5 % zdrojů z Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) v rámci 
sdíleného řízení na podporu činností 
v rámci evropské záruky pro děti; trvá na 
tom, že je třeba v rámci ESF+ vytvořit 
zvláštní rozpočtovou položku na evropskou 
záruku pro děti, na niž bude přiděleno 20 
miliard EUR;

10. je znepokojen skutečností, že 
v kontextu oživení po pandemii COVID-19 
bude v nadcházejících letech bezprostředně 
nutné zabývat se dětskou chudobou; 
zdůrazňuje, že členské státy by měly 
přidělit alespoň 5 % zdrojů z Evropského 
sociálního fondu plus (ESF+) v rámci 
sdíleného řízení na podporu činností 
v rámci evropské záruky pro děti; trvá na 
tom, že je třeba v rámci ESF+ vytvořit 
zvláštní rozpočtovou položku na evropskou 
záruku pro děti, na niž bude přiděleno 20 
miliard EUR a která bude doplněna 
komplexní strategií boje proti chudobě, 
včetně opatření zajišťujících dostupné 
bydlení a řešení bezdomovectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

připomíná zvýšenou potřebu veřejných 
výdajů k zamezení sociálním důsledkům 
krize spojené s pandemií COVID-19 
a jejich zmírnění; je znepokojen velkými 
částkami daňových příjmů ušlých v 
důsledku rozsáhlého vyhýbání se 
daňovým povinnostem; vyzývá Radu, aby 
urychlila jednání o právních předpisech 
týkajících se veřejného podávání zpráv 
podle jednotlivých zemí a společného 
konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob a aby přezkoumala jak 
kritéria Skupiny pro kodex chování pro 
zdaňování podniků, tak kritéria pro unijní 
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seznam nespolupracujících jurisdikcí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 223
France Jamet, Dominique Bilde

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá v této souvislosti plány Komise 
týkající se posílení systému evropských 
záruk pro mladé lidi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá v této souvislosti plány Komise 
týkající se posílení systému evropských 
záruk pro mladé lidi;

11. lituje, že míra nezaměstnanosti 
mladých lidí zůstává v řadě členských 
států velmi vysoká; pokud jde o 
nezaměstnanost mladých lidí, připomíná 
Komisi zásadu subsidiarity, neboť tento 
jev lze lépe řešit na úrovni členských států 
s ohledem na potřeby vnitrostátních, 
regionálních a místních trhů práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá v této souvislosti plány Komise 
týkající se posílení systému evropských 
záruk pro mladé lidi;

11. zdůrazňuje, že krize COVID-19 již 
zanechala mnoho lidí bez zaměstnání, 
zejména pak mladých lidí, kteří se častěji 
nacházejí v nejistém zaměstnání; vítá 
v této souvislosti plány Komise týkající se 
posílení systému evropských záruk pro 
mladé lidi; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
členské státy i nadále investovaly 
dostatečné zdroje ESF+ do opatření na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí, a že 
je proto nutné, aby vyčlenily alespoň 15 % 
svých zdrojů z ESF+ v rámci sdíleného 
řízení na cílené akce a strukturální 
reformy na podporu kvalitní 
zaměstnanosti mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá v této souvislosti plány Komise 
týkající se posílení systému evropských 
záruk pro mladé lidi;

11. vítá v této souvislosti plány Komise 
týkající se posílení systému evropských 
záruk pro mladé lidi; připomíná, že je 
zapotřebí závazná, účinnější a 
inkluzivnější záruka pro mladé lidi, která 
bude poskytovat placené stáže, učňovskou 
přípravu a stáže pro všechny skupiny 
osob, které nejsou zaměstnané ani se 
neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy, a to v rámci jasných kritérií 
kvality, jimiž se záruka pro mladé lidi řídí; 
vyzývá Komisi, aby předložila právní 
rámec pro účinný a vymahatelný zákaz 
neplacených stáží a učňovské přípravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 227
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá v této souvislosti plány Komise 
týkající se posílení systému evropských 
záruk pro mladé lidi;

11. vítá v této souvislosti plány Komise 
týkající se posílení systému evropských 
záruk pro mladé lidi; domnívá se, že je 
třeba přijmout přísná závazná kritéria 
kvality a minimální normy, aby se zajistilo 
účinnější provádění posílené záruky pro 
mladé lidi; zdůrazňuje, že zvýšená záruka 
pro mladé lidi musí vést k tomu, že všichni 
mladí lidé budou mít k dispozici kvalitní a 
trvalá pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá v této souvislosti plány Komise 
týkající se posílení systému evropských 
záruk pro mladé lidi;

11. vítá v této souvislosti plány Komise 
týkající se posílení systému evropských 
záruk pro mladé lidi; vyzývá členské státy a 
Komisi, aby k boji proti nezaměstnanosti 
mladých lidí přistupovaly jako k 
záležitosti, kterou je třeba řešit prioritně, a 
aby plně využívaly finančních nástrojů, 
programů EU, jako je Erasmus+, a 
individuálně uzpůsobených opatření k 
boji proti nezaměstnanosti mladých lidí a 
podpoře jejich zaměstnatelnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 229
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci, který je 
nástrojem evropské solidarity, hraje 
klíčovou úlohu při podpoře propuštěných 
pracovníků, kteří přišli o zaměstnání v 
důsledku přechodu na klimaticky 
neutrální a digitální ekonomiku, v 
procesu rekvalifikace, odborné přípravy a 
opětovného začlenění na trh práce; 
poukazuje na to, že závazek Komise 
mobilizovat prostředky EFG v reakci na 
dopad krize COVID-19 na sociální a 
hospodářské úrovni a konstatuje, že 
rozšíření působnosti EFG na digitální a 
ekologickou transformaci bude vyžadovat 
dostatečné finanční prostředky pro 
nadcházející roky; vyzývá členské státy, 
aby tento fond plně využívaly k 
doprovázení propuštěných pracovníků v 
rámci těchto přechodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Guido Reil, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, France Jamet

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že program pro silnou 
sociální Evropu pro udržitelný rozvoj by 
měl zahrnovat hospodářské, sociální 
a environmentální ukazatele dobrých 
životních podmínek a měl by pokrývat tyto 
oblasti: důstojnou práci, sociální 
spravedlnost a rovné příležitosti, odolné 

12. vybízí členské státy, aby dosáhly 
sociálního pokroku v těchto oblastech: 
důstojnou práci, sociální spravedlnost 
a rovné příležitosti, odolné systémy 
sociálního zabezpečení a spravedlivou 
mobilitu;
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systémy sociálního zabezpečení 
a spravedlivou mobilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že program pro silnou 
sociální Evropu pro udržitelný rozvoj by 
měl zahrnovat hospodářské, sociální 
a environmentální ukazatele dobrých 
životních podmínek a měl by pokrývat tyto 
oblasti: důstojnou práci, sociální 
spravedlnost a rovné příležitosti, odolné 
systémy sociálního zabezpečení 
a spravedlivou mobilitu;

12. domnívá se, že program pro silnou 
sociální Evropu pro udržitelný rozvoj by 
měl zahrnovat hospodářské, sociální 
a environmentální ukazatele dobrých 
životních podmínek a měl by pokrývat tyto 
oblasti: důstojnou práci, sociální 
spravedlnost a rovné příležitosti, odolné 
systémy sociálního zabezpečení 
a spravedlivou mobilitu; domnívá se, že v 
zájmu dosažení hmatatelnějších výsledků 
by tato nová agenda měla kombinovat 
kvantitativní a kvalitativní cíle a měla by 
být zakotvena v přístupu založeném na 
právech;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že program pro silnou 
sociální Evropu pro udržitelný rozvoj by 
měl zahrnovat hospodářské, sociální 
a environmentální ukazatele dobrých 
životních podmínek a měl by pokrývat tyto 
oblasti: důstojnou práci, sociální 
spravedlnost a rovné příležitosti, odolné 

12. domnívá se, že program pro silnou 
sociální Evropu pro udržitelný rozvoj by 
měl zahrnovat hospodářské, sociální 
a environmentální ukazatele dobrých 
životních podmínek a měl by pokrývat tyto 
oblasti: důstojnou práci, sociální 
spravedlnost a rovné příležitosti, odolné 
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systémy sociálního zabezpečení 
a spravedlivou mobilitu;

systémy sociálního zabezpečení, přístup k 
základním sociálním a pečovatelským 
službám, včetně péče o děti, a dále 
vzdělávání, zdravotní péči, 
bydlení a spravedlivou mobilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že program pro silnou 
sociální Evropu pro udržitelný rozvoj by 
měl zahrnovat hospodářské, sociální 
a environmentální ukazatele dobrých 
životních podmínek a měl by pokrývat tyto 
oblasti: důstojnou práci, sociální 
spravedlnost a rovné příležitosti, odolné 
systémy sociálního zabezpečení 
a spravedlivou mobilitu;

12. domnívá se, že program pro silnou 
sociální Evropu pro udržitelný rozvoj by 
měl zahrnovat hospodářské, sociální 
a environmentální ukazatele dobrých 
životních podmínek a měl by pokrývat tyto 
oblasti: důstojnou práci, sociální 
spravedlnost a rovné příležitosti, odolné 
systémy sociálního zabezpečení, jež vymýtí 
chudobu, a spravedlivou mobilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
využily facilitu na podporu oživení a 
odolnosti k investicím do sociální a 
zdravotnické infrastruktury a služeb na 
místní úrovni s cílem vybudovat odolnost 
zejména v odvětví zdravotní péče, včetně 
zdravotní péče, péče o děti, péče o seniory 
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a sociální péče, a aby posílily podporu 
opatření v rámci aktivního začleňování s 
cílem řešit dětskou chudobu, chudobu 
pracujících a digitální propast a zabránit 
dalšímu zhoršování chudoby a nerovností 
způsobených krizí COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby u všech nových 
návrhů navrhla předběžnou kontrolu 
konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se aktivně zabývaly digitální propastí v 
přístupu k veřejným službám, z nichž 
mnohé byly digitalizovány během 
pandemie COVID-19, a to prostřednictvím 
zajištění finanční podpory EU pro sociální 
inovace na místní úrovni s cílem usnadnit 
přístup veřejných služeb, včetně budování 
kapacit a rozšiřování inovativních 
iniciativ zdola nahoru zaměřených na 
začleňování občanů do informační 
společnosti (e-inclusion) a datovou 
gramotnost, aby se zajistilo, že všichni 
občané budou mít přístup ke kvalitním, 
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přístupným a uživatelsky vstřícným 
službám obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 238
France Jamet, Dominique Bilde

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 239
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

13. vybízí členské státy, aby zajistily, 
aby zaměstnaní lidé pobírali mzdu, která 
jim umožní důstojný život; v této 
souvislosti připomíná, že jakékoli 
rozhodnutí o stanovení minimální mzdy je 
výhradním právem členského státu; znovu 
připomíná, že konkurenceschopných 
mezd lze uspokojivě dosáhnout 
prostřednictvím kolektivního vyjednávání 
a odborů;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Nikolaj Villumsen

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly kolektivní vyjednávání a 
respektovaly vnitrostátní modely 
kolektivního vyjednávání a vnitrostátní 
systémy pracovněprávních vztahů; znovu 
proto vyzývá Komisi, aby provedla studii 
indexu životního minima, která by mohla 
sloužit jako referenční nástroj pro sociální 
partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

13. bere na vědomí druhou fázi 
konzultací Komise se sociálními partnery 
zaměřených na evropský rámec pro 
minimální mzdu; požaduje přiměřené 
úrovně minimální mzdy, a to 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
právních předpisů a v souladu s 
vnitrostátními tradicemi; zdůrazňuje, že 
stanovení výše minimální mzdy je 
záležitostí jednotlivých členských států 
a že výše této mzdy by měla odpovídat 
socio-ekonomické situaci daného 
členského státu; zdůrazňuje, že čl. 153 
odst. 5 SFEU výslovně vyjímá odměnu za 
práci z pravomocí EU; vyzývá ke 
koordinovanému přístupu na úrovni EU s 
cílem dosáhnout skutečného růstu mezd, 
zabránit spirále snižování nákladů práce, 
které způsobuje nezdravá soutěž v této 
oblasti, a posílit vzestupnou sociální 
soudržnost pro všechny; znovu proto 
vyzývá Komisi, aby provedla studii indexu 
životního minima, která by mohla sloužit 
jako referenční nástroj pro sociální 



PE658.882v01-00 128/157 AM\1215162CS.docx

CS

partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

13. bere na vědomí záměr Komise 
předložit legislativní rámec pro minimální 
mzdy a kolektivní vyjednávání s cílem 
odstranit chudobu pracujících a podpořit 
kolektivní vyjednávání; trvá na tom, že 
jakákoli iniciativa musí respektovat 
autonomii sociálních partnerů na 
vnitrostátní úrovni, vnitrostátní kolektivní 
smlouvy a vnitrostátní tradice a modely 
trhu práce a nesmí mít vliv na právo 
sjednávat, uzavírat a vymáhat kolektivní 
smlouvy v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi; 
zdůrazňuje, že rámec nesmí vyžadovat 
uplatňování nástrojů, na jejichž základě 
by kolektivní smlouvy byly všeobecně 
použitelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Ádám Kósa, Sara Skyttedal, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 

13. vyzývá Komisi, aby dodržovala 
vnitrostátní právní předpisy v oblasti 
minimálních mezd a kolektivního 
vyjednávání, neboť se jedná o nejlepší 
způsob, jak odstranit chudobu pracujících; 



AM\1215162CS.docx 129/157 PE658.882v01-00

CS

aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

znovu proto vyzývá Komisi, aby provedla 
studii indexu životního minima, která by 
mohla sloužit jako referenční nástroj;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy v 
souladu s vnitrostátními tradicemi a s 
náležitým ohledem na autonomii 
vnitrostátních sociálních partnerů a dobře 
fungující modely kolektivního 
vyjednávání s cílem odstranit chudobu 
pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
rámcovou směrnici pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících, podpořit kolektivní 
vyjednávání a zajistit podmínky pro 
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aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

vzestupnou sociální soudržnost; znovu 
proto vyzývá Komisi, aby provedla studii 
indexu životního minima, která by mohla 
sloužit jako referenční nástroj pro sociální 
partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
opatření s cílem odstranit chudobu 
pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

13. vyzývá Komisi, aby vydala pokyny 
a doporučení pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem omezit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

Or. en
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Pozměňovací návrh 249
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

13. konstatuje, že důstojné mzdy jsou 
klíčovým prvkem spravedlivých 
pracovních podmínek a prosperujícího 
sociálně tržního hospodářství, že mzdy by 
měly pracovníkům umožnit uspokojení 
jejich potřeb a potřeb jejich rodin a že 
každý pracovník v EU by měl obdržet 
mzdu, která zajistí alespoň důstojnou 
životní úroveň; domnívá se, že posílení 
kolektivního vyjednávání je nejlepším 
způsobem, jak podpořit důstojné mzdy v 
rámci EU; vyzývá Komisi, aby určila 
překážky kolektivního vyjednávání v 
rámci EU a předložila právní rámec pro 
minimální mzdy a kolektivní vyjednávání 
s cílem odstranit chudobu pracujících 
a podpořit kolektivní vyjednávání v 
souladu s vnitrostátními tradicemi a s 
náležitým ohledem na autonomii 
vnitrostátních sociálních partnerů a dobře 
fungující modely kolektivního 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima s cílem odhadnout životní náklady 
a přibližný příjem potřebný k uspokojení 
základních potřeb rodiny pro každý 
členský stát a regiony, která by mohla 
sloužit jako referenční nástroj pro sociální 
partnery; trvá na tom, že zákonné 
minimální mzdy jsou stanoveny na úrovni 
vyšší, než je prahová hodnota, a to s 
plným zapojením sociálních partnerů, což 
přispívá k odstranění chudoby 
pracujících, zaručuje každému 
pracovníkovi příjem nad hranicí chudoby 
a zohledňuje rozdíly v životních nákladech 
v členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 250
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o minimálních mzdách 
a kolektivním vyjednávání s cílem 
odstranit chudobu pracujících a podpořit 
kolektivní vyjednávání; znovu proto 
vyzývá Komisi, aby provedla studii indexu 
životního minima, která by mohla sloužit 
jako referenční nástroj pro sociální 
partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících, omezit sociální 
nerovnosti a podpořit kolektivní 
vyjednávání, včetně flexibilních 
odvětvových a mezipodnikových dohod; 
znovu proto vyzývá Komisi, aby provedla 
studii indexu životního minima, která by 
mohla sloužit jako referenční nástroj pro 
sociální partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
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Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání s cílem odstranit 
chudobu pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

13. vyzývá Komisi, aby předložila 
funkční právní rámec pro minimální mzdy 
a kolektivní vyjednávání, který bude 
respektovat vnitrostátní pravomoci a 
zvláštnosti, s cílem odstranit chudobu 
pracujících a podpořit kolektivní 
vyjednávání; znovu proto vyzývá Komisi, 
aby provedla studii indexu životního 
minima, která by mohla sloužit jako 
referenční nástroj pro sociální partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Antonius Manders

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zintenzivnily své úsilí o 
výraznější usnadnění aktivního a 
zdravého stárnutí na pracovišti, například 
prostřednictvím podpory sdílení 
pracovních míst mezi staršími a mladými 
zaměstnanci, a to i s cílem pomoci zmírnit 
tlak demografické změny na důchodové a 
zdravotní systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. opakuje, že cesta ke spravedlivému 
vytváření pracovních míst a růstu vede 
skrze hospodářský rozvoj; v této 
souvislosti konstatuje, že regulační rámec 
pro trhy práce musí být jasný, jednoduchý 
a pružný;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k tomu, že do roku 2030 
dosáhnou působnosti kolektivního 
vyjednávání ve výši 90 %;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 256
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k tomu, že do roku 2030 
dosáhnou působnosti kolektivního 
vyjednávání ve výši 90 %;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 257



AM\1215162CS.docx 135/157 PE658.882v01-00

CS

Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k tomu, že do roku 2030 
dosáhnou působnosti kolektivního 
vyjednávání ve výši 90 %;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k tomu, že do roku 2030 
dosáhnou působnosti kolektivního 
vyjednávání ve výši 90 %;

14. vyzývá vnitrostátní sociální 
partnery, aby usilovali o trvalé posilování 
kapacit a vysoké působnosti kolektivního 
vyjednávání, a dále vyzývá Komisi a 
členské státy, aby prostřednictvím 
budování kapacit a spolupráce v oblasti 
osvědčených postupů podporovaly sociální 
partnery s cílem usilovat o dosažení 
působnosti kolektivního vyjednávání ve 
výši 90 % do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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se zavázaly k tomu, že do roku 2030 
dosáhnou působnosti kolektivního 
vyjednávání ve výši 90 %;

podpořily zvýšení působnosti kolektivního 
vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k tomu, že do roku 2030 
dosáhnou působnosti kolektivního 
vyjednávání ve výši 90 %;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly ke zvýšení působnosti 
kolektivního vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k tomu, že do roku 2030 
dosáhnou působnosti kolektivního 
vyjednávání ve výši 90 %;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se společně se sociálními partnery 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 
dosáhnou působnosti kolektivního 
vyjednávání ve výši 90 % v těch 
vnitrostátních systémech, které v oblasti 
zaměstnanosti a pracovních podmínek 
kombinují právní předpisy a předpisy 
sociálních partnerů; zdůrazňuje, že 
kolektivní vyjednávání přispívá k sociálně 
tržnímu hospodářství, jak je stanoveno v 
Lisabonské smlouvě; opakuje, že evropské 
smlouvy, které výslovně chrání autonomii 
sociálních partnerů, a samoregulační 
systémy zavedené v některých členských 
státech musí být chráněny a sociální 
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partneři musí mít i nadále pravomoc k 
autonomní regulaci, a to v zájmu zajištění 
silné legitimity a zvyšování působnosti 
kolektivních smluv; vyzývá členské státy, 
aby odstranily veškeré vnitrostátní právní 
předpisy, které brání kolektivnímu 
vyjednávání, mimo jiné prostřednictvím 
zajištění přístupu odborů na pracoviště za 
účelem organizace; vyzývá Evropskou 
komisi, aby přezkoumala evropskou 
směrnici o zadávání veřejných zakázek s 
cílem zavést preferenční zacházení pro 
společnosti, které dodržují smlouvy o 
kolektivním vyjednávání; zdůrazňuje, že 
reformy v členských státech by neměly mít 
negativní dopad na kolektivní vyjednávání 
a že je třeba podporovat kolektivní 
vyjednávání na odvětvové úrovni; 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby plně zapojily sociální partnery do 
tvorby evropské politiky, včetně procesu 
evropského semestru; domnívá se, že tyto 
cíle by přispěly k vymýcení chudoby 
pracujících a k zajištění spravedlivých 
mezd pro evropské pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k tomu, že do roku 2030 
dosáhnou působnosti kolektivního 
vyjednávání ve výši 90 %;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k tomu, že budou usilovat o 
dosažení působnosti kolektivního 
vyjednávání ve výši 90 % a zároveň 
respektovat autonomii sociálních partnerů 
a vnitrostátní tradice trhu práce; domnívá 
se, že silný sociální dialog a kolektivní 
vyjednávání jsou jedním z nejúčinnějších 
nástrojů k dosažení lepších pracovních 
podmínek; vyzývá Komisi, aby určila 
překážky sociálního dialogu a investovala 
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do dlouhodobého budování kapacit 
vnitrostátních a odvětvových sociálních 
partnerů prostřednictvím programů EU, 
jako je EFS+; vyzývá Komisi, aby poskytla 
pobídky a podporovala dobře fungující 
kolektivní vyjednávání v členských 
státech, do něhož budou zapojeni 
vnitrostátní sociální partneři, a to při 
respektování jejich autonomie; vyzývá 
vnitrostátní sociální partnery, aby 
usilovali o trvalé posilování kapacit 
kolektivního vyjednávání a dosažení jeho 
široké působnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k tomu, že do roku 2030 
dosáhnou působnosti kolektivního 
vyjednávání ve výši 90 %;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k tomu, že do roku 2030 
dosáhnou působnosti kolektivního 
vyjednávání ve výši 90 %; v této 
souvislosti se domnívá, že by měla být 
revidována pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek, aby členské státy 
mohly z veřejných nabídkových řízení 
vyloučit podniky, které nerespektují 
odbory nebo kolektivní vyjednávání; dále 
se domnívá, že veškerá finanční podpora 
EU pro podniky by měla být podmíněna 
dodržováním platných pracovních a 
zaměstnaneckých podmínek nebo 
povinností zaměstnavatelů vyplývajících z 
příslušných kolektivních smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Jordi Cañas
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k tomu, že do roku 2030 
dosáhnou působnosti kolektivního 
vyjednávání ve výši 90 %;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se zavázaly k tomu, že do roku 2030 
dosáhnou působnosti kolektivního 
vyjednávání ve výši 90 % a že budou 
podporovat flexibilní odvětvové a 
mezipodnikové dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby v rámci revize 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
posílila sociální doložku a vyloučila 
nabídky od společností, které se dopouštějí 
trestné činnosti, sociálního dumpingu či 
útoků na odborovou činnost nebo se 
odmítají zapojit do kolektivního 
vyjednávání, s cílem zajistit, že veřejné 
finanční prostředky budou použity na 
investice do subjektů zapojených do 
spravedlivé transformace s cílem podpořit 
kolektivní smlouvy a zvýšit hustotu 
odborových svazů;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh usnesení
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Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. upozorňuje Komisi a členské státy 
na naléhavou potřebu protokolu o 
sociálním pokroku v evropských 
smlouvách, který by v případě rozporu 
mezi základními ekonomickými 
svobodami a sociálními právy, mzdami a 
pracovními podmínkami v kolektivních 
smlouvách nebo vnitrostátních právních 
předpisech upřednostňoval tato práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. naléhá na Komisi a na členské 
státy, aby usilovaly o zajištění toho, že 
zařízení obecného zájmu, ať už soukromé, 
nebo veřejné, budou dodržovat alespoň 
minimální pracovní podmínky pro své 
zaměstnance, zejména svobodu 
vyjednávání a uzavírání kolektivních 
smluv nebo podnikových smluv a právo 
na přiměřené mzdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila cílenou revizi právních 
předpisů EU v oblasti hospodářské 
soutěže s cílem umožnit kolektivní 
stanovování cen samostatně výdělečně 
činných osob s nejistými pracovními 
podmínkami s cílem zajistit lepší 
rovnováhu ve vyjednávací síle a 
spravedlivější vnitřní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Guido Reil, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, France Jamet

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. požaduje, aby posílený nástroj 
záruk pro mladé lidi podporoval opatření, 
jako jsou výše uvedené iniciativy, s cílem 
snížit dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí do roku 
2030 alespoň o 50 %;

15. je toho názoru, že finanční 
nástroje EU pro boj proti nezaměstnanosti 
mladých lidí nejsou účinné a přinesly 
pouze omezené výsledky; připomíná, že 
podle zvláštní zprávy Evropského 
účetního dvora č. 3/2015 dosáhl systém 
záruk pro mladé lidi omezeného pokroku 
a jeho výsledky nedopovídají původním 
očekáváním; v této souvislosti poukazuje 
na to, že je třeba zlepšit účinnost systému 
záruk pro mladé lidi, dříve než se bude 
plánovat zvýšení jeho rozpočtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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15. požaduje, aby posílený nástroj 
záruk pro mladé lidi podporoval opatření, 
jako jsou výše uvedené iniciativy, s cílem 
snížit dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí do roku 
2030 alespoň o 50 %;

15. požaduje, aby posílený nástroj 
záruk pro mladé lidi podporoval opatření, 
jako jsou výše uvedené iniciativy, s cílem 
snížit dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí v rozsahu, 
jaký si každý členský stát jednotlivě 
vytkne;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. požaduje, aby posílený nástroj 
záruk pro mladé lidi podporoval opatření, 
jako jsou výše uvedené iniciativy, s cílem 
snížit dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí do roku 
2030 alespoň o 50 %;

15. požaduje, aby posílený nástroj 
záruk pro mladé lidi podporoval opatření, 
jako jsou výše uvedené iniciativy, s cílem 
snížit dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí do roku 
2030 alespoň o 50 %; domnívá se, že je 
načase učinit záruku pro mladé lidi 
závaznou pro všechny členské státy; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit účinné, 
kvalitní a přístupné systémy vzdělávání a 
odborné přípravy, posílit opatření v oblasti 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace a 
podporovat celoživotní učení, aby mladí 
lidé mohli rozvíjet dovednosti nezbytné k 
tomu, aby mohli čelit ekologické a 
digitální transformaci a rychle se 
měnícímu trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. požaduje, aby posílený nástroj 
záruk pro mladé lidi podporoval opatření, 
jako jsou výše uvedené iniciativy, s cílem 
snížit dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí do roku 
2030 alespoň o 50 %;

15. konstatuje, že nezaměstnanost 
mladých lidí zůstává na vysoké úrovni; 
zdůrazňuje, že je důležité začlenit mladé 
lidi na trh práce; vyzývá ke společným 
iniciativám členských států a sociálních 
partnerů na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí a k otevření trhů pro mladé 
lidi; požaduje, aby posílený nástroj záruk 
pro mladé lidi podporoval opatření, jako 
jsou výše uvedené iniciativy, s cílem snížit 
dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí do roku 
2030 alespoň o 50 % a začlenit kritéria 
pro vytváření kvalitních pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. požaduje, aby posílený nástroj 
záruk pro mladé lidi podporoval opatření, 
jako jsou výše uvedené iniciativy, s cílem 
snížit dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí do roku 
2030 alespoň o 50 %;

15. s velkým znepokojením bere na 
vědomí vysokou míru nezaměstnanosti 
mladých lidí v řadě členských států a 
nestabilitu pracovních smluv mladých 
pracovníků, zejména v odvětvích vážně 
postižených pandemií COVID-19, jako je 
odvětví cestovního ruchu a pohostinství; 
požaduje, aby posílený nástroj záruk pro 
mladé lidi podporoval opatření, jako jsou 
výše uvedené iniciativy, s cílem snížit 
dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí do roku 
2030 alespoň o 50 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Verts/ALE
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. požaduje, aby posílený nástroj 
záruk pro mladé lidi podporoval opatření, 
jako jsou výše uvedené iniciativy, s cílem 
snížit dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí do roku 
2030 alespoň o 50 %;

15. požaduje, aby posílený nástroj 
záruk pro mladé lidi podporoval opatření, 
jako jsou výše uvedené iniciativy, s cílem 
snížit dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí do roku 
2030 alespoň o 50 % a učinit tento nástroj 
inkluzivním prostřednictvím přijetí 
aktivních podpůrných opatření 
zaměřených na osoby, které dlouhodobě 
nejsou zaměstnané ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, a na 
mladé lidi pocházející ze znevýhodněného 
sociálně-ekonomického prostředí, jako 
jsou mladí lidé se zdravotním postižením a 
mladí Romové;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. požaduje, aby posílený nástroj 
záruk pro mladé lidi podporoval opatření, 
jako jsou výše uvedené iniciativy, s cílem 
snížit dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí do roku 
2030 alespoň o 50 %;

15. požaduje, aby posílený nástroj 
záruk pro mladé lidi podporoval opatření, 
jako jsou výše uvedené iniciativy, s cílem 
snížit dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí do roku 
2030 alespoň o 50 % a dosáhnout 
udržitelného rozvoje prostřednictvím 
důstojných pracovních míst pro mladé lidi 
v souladu s cílem č. 8 Agendy 2030 přijaté 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 276
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. požaduje, aby posílený nástroj 
záruk pro mladé lidi podporoval opatření, 
jako jsou výše uvedené iniciativy, s cílem 
snížit dlouhodobou nezaměstnanost 
a nezaměstnanost mladých lidí do roku 
2030 alespoň o 50 %;

15. požaduje posílený nástroj záruk pro 
mladé lidi s cílem snížit dlouhodobou 
nezaměstnanost mladých lidí do roku 2030 
alespoň o 50 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá členské státy, aby 
zohlednily zvláštní situaci starších 
pracovníků na trhu práce prostřednictvím 
opatření, jako je individuální odborná 
příprava či optimalizace pracovní doby;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby přijala 
dlouhodobá opatření ke snížení vysoké 
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míry nezaměstnanosti žen a k zajištění 
účasti žen na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula 
celkový cíl zvýšení kvality práce na 
evropské úrovni do postupu semestru 
a srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů s cílem posoudit příspěvky 
v oblasti politik zaměstnanosti ve všech 
členských státech a nasměrovat je 
k provádění cílů udržitelného rozvoje 
a evropského pilíře sociálních práv;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula 
celkový cíl zvýšení kvality práce na 
evropské úrovni do postupu semestru 
a srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů s cílem posoudit příspěvky 
v oblasti politik zaměstnanosti ve všech 
členských státech a nasměrovat je 
k provádění cílů udržitelného rozvoje 
a evropského pilíře sociálních práv;

16. připomíná, že politika trhu práce a 
zaměstnanosti je ve výlučné pravomoci 
členských států a z toho důvodu odmítá 
doporučení Komise pro jednotlivé země;

Or. en
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Pozměňovací návrh 281
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula 
celkový cíl zvýšení kvality práce na 
evropské úrovni do postupu semestru 
a srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů s cílem posoudit příspěvky 
v oblasti politik zaměstnanosti ve všech 
členských státech a nasměrovat je 
k provádění cílů udržitelného rozvoje 
a evropského pilíře sociálních práv;

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula 
celkový cíl zvýšení kvality práce na 
evropské úrovni do postupu semestru 
a srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů s cílem posoudit příspěvky 
v oblasti politik zaměstnanosti ve všech 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula 
celkový cíl zvýšení kvality práce na 
evropské úrovni do postupu semestru 
a srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů s cílem posoudit příspěvky 
v oblasti politik zaměstnanosti ve všech 
členských státech a nasměrovat je 
k provádění cílů udržitelného rozvoje 
a evropského pilíře sociálních práv;

16. zdůrazňuje, že evropský program 
pro kvalitní pracovní místa není pouze 
otázkou důstojnosti, ale je rovněž 
přínosný pro hospodářství, neboť zlepšuje 
produktivitu a zvyšuje vnitřní poptávku; 
domnívá se, že kvalitní pracovní místo 
musí zahrnovat mzdu umožňující důstojný 
život, jistotu práce a přístup k sociální 
ochraně, příležitosti celoživotního učení, 
dobré pracovní podmínky na bezpečném a 
zdravém pracovišti, přiměřenou pracovní 
dobu s dobrým pracovním a soukromým 
životem a zastoupení odborů a práva na 
vyjednávání; vyzývá Komisi, aby zahrnula 
celkový cíl zvýšení kvality práce na 
evropské úrovni do postupu semestru 
a srovnávacího přehledu sociálních 
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ukazatelů s cílem posoudit příspěvky 
v oblasti politik zaměstnanosti ve všech 
členských státech a nasměrovat je 
k provádění cílů udržitelného rozvoje 
a evropského pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula 
celkový cíl zvýšení kvality práce na 
evropské úrovni do postupu semestru 
a srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů s cílem posoudit příspěvky 
v oblasti politik zaměstnanosti ve všech 
členských státech a nasměrovat je 
k provádění cílů udržitelného rozvoje 
a evropského pilíře sociálních práv;

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula 
celkový cíl zvýšení kvality práce na 
evropské úrovni do postupu semestru 
a srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů s cílem posoudit příspěvky 
v oblasti politik zaměstnanosti ve všech 
členských státech a nasměrovat je 
k provádění cílů udržitelného rozvoje 
a evropského pilíře sociálních práv; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby využívaly 
evropský semestr jako nástroj ke 
koordinaci politik zaměstnanosti a 
sociálních politik EU s cílem zajistit 
sociálně spravedlivé a ekologicky 
odpovědné oživení a transformaci; vyzývá 
členské státy, aby přikládaly stejný 
význam sociálním doporučením a 
doporučením týkajícím se zaměstnanosti 
pro jednotlivé země, zejména 
doporučením v návaznosti na krizi 
COVID-19, jako přikládají hospodářským 
a rozpočtovým doporučením;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Radan Kanev
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula 
celkový cíl zvýšení kvality práce na 
evropské úrovni do postupu semestru 
a srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů s cílem posoudit příspěvky 
v oblasti politik zaměstnanosti ve všech 
členských státech a nasměrovat je 
k provádění cílů udržitelného rozvoje 
a evropského pilíře sociálních práv;

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula 
celkový cíl zvýšení kvality práce na 
evropské úrovni do postupu semestru 
a srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů s cílem posoudit příspěvky 
v oblasti politik zaměstnanosti ve všech 
členských státech a nasměrovat je 
k provádění cílů udržitelného rozvoje 
a evropského pilíře sociálních práv; 
požaduje revizi hlavních směrů 
zaměstnanosti EU s cílem podporovat 
kvalitní pracovní místa se spravedlivým 
odměňováním a důstojnými pracovními 
podmínkami pro všechny osoby, včetně 
osob pracujících v platformové ekonomice 
a ekonomice s novými formami 
zaměstnání, podporovat investice a 
reformy s cílem učinit trhy práce 
inkluzivnější a odbornou přípravu v 
oblasti dovedností dostupnější pro 
všechny, zejména pro osoby, které jsou 
nezaměstnanými, nebo u nichž hrozí, že se 
nezaměstnanými stanou;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá nadaci Eurofound, aby 
přispěla k měření kvality pracovních míst 
mužů a žen v různých smluvních a 
zaměstnaneckých podmínkách a aby 
poskytovala příslušné analýzy z hlediska 
této politiky, které pomohou zlepšit kvalitu 
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pracovních míst a zajistit udržitelnost 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin a 
falešné samostatné výdělečné činnosti; 
vyzývá Komisi, aby zahájila legislativní 
opatření s cílem zajistit lepší ochranu a 
pracovní podmínky pro osoby zaměstnané 
na základě krátkodobých atypických 
smluv a nejistých forem zaměstnání, 
včetně platformové práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Sara Skyttedal

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 17. vyzývá členské státy, aby usilovaly 
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usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

o dosažení cíle snížit výskyt nedobrovolně 
dočasných zaměstnání a smluv na nulový 
počet hodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání rychlostí, která 
odpovídá kapacitám ekonomik členských 
států, s přihlédnutím k tomu, že je třeba, 
aby se tyto ekonomiky rozvíjely určitým 
směrem; naléhavě vyzývá Komisi 
a členské státy, aby odstranily praxi smluv 
na nulový počet hodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
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dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

dočasných zaměstnání; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání tak, aby 

17. je znepokojen zvýšeným počtem 
pracovníků v nejistých formách 
zaměstnání, falešných samostatně 
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představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

výdělečně činných osob a pracovníků se 
smlouvou na nulový počet hodin; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby usilovaly 
o dosažení cíle snížit výskyt dočasných 
zaměstnání tak, aby představovala méně 
než 10 % celkové zaměstnanosti, přičemž 
více než 80 % vytvořených pracovních 
míst by mělo náležet k místům se středními 
nebo vysokými platy a mělo by být 
soustředěno v udržitelných odvětvích; 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
aby odstranily praxi smluv na nulový počet 
hodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin, aby 
účinně předcházely diskriminaci a 
zneužívání pracovníků na dobu určitou a 
aby tyto praktiky postihovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Jordi Cañas

Návrh usnesení
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Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání – a to i ve 
vnitrostátní veřejné správě – tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání, přičemž více než 
80 % vytvořených pracovních míst by 
mělo náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Návrh usnesení
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Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle zlepšit podmínky 
dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž většina 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby odstranily 
praxi smluv na nulový počet hodin;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o dosažení cíle snížit výskyt 
dočasných zaměstnání tak, aby 
představovala méně než 10 % celkové 
zaměstnanosti, přičemž více než 80 % 
vytvořených pracovních míst by mělo 
náležet k místům se středními nebo 
vysokými platy a mělo by být soustředěno 
v udržitelných odvětvích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zakázaly 
smlouvy na nulový počet hodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
Komisi, aby předložila strategický program 
EU pro pečovatele coby krok vpřed, pokud 
jde o kvalitativní posilování postavení 
odvětví zdravotní péče v EU;

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila novou strategii v 
oblasti zdraví a bezpečnosti při práci s 
cílem dosáhnout tohoto cíle, včetně 
urychleného dokončení slíbeného 
seznamu, zavedla přísnější mezní hodnoty 
pro škodlivé látky, jako jsou karcinogenní 
a mutagenní látky, provedla revizi 
rámcové směrnice o bezpečnosti a 
ochraně zdraví s cílem chránit 
zaměstnance v mimořádných situacích, 
jako jsou pandemie, a aby ve spolupráce 
se sociálními partnery předložila 
ambiciózní legislativní návrhy týkající se 
muskuloskeletálních poruch a poruch 
souvisejících se stresem; vyzývá Komisi, 
aby předložila strategický program EU pro 
pečovatele coby krok vpřed, pokud jde 
o kvalitativní posilování postavení odvětví 
zdravotní péče v EU, včetně pracovníků v 
oblasti osobních služeb a služeb pro 
domácnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Marianne Vind

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
Komisi, aby předložila strategický 

18. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
předložila nový strategický rámec pro 
zdraví a bezpečnost pro období po roce 
2020 a aby se zavázala k tomu, že do roku 
2030 odstraní úmrtí související s prací; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila 
směrnici o stresu souvisejícím s prací a 
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program EU pro pečovatele coby krok 
vpřed, pokud jde o kvalitativní posilování 
postavení odvětví zdravotní péče v EU;

muskuloskeletálních poruchách, směrnici 
o duševním zdraví na pracovišti a strategii 
EU v oblasti duševního zdraví s cílem 
chránit všechny pracovníky na pracovišti; 
vyzývá Komisi, aby předložila 
ambicióznější revizi směrnice o 
karcinogenech a mutagenech a aby do 
směrnice o expozici karcinogenům a 
mutagenům při práci začlenila mezní 
hodnoty pro nejméně 50 látek, a aby do 
této směrnice začlenila látky se škodlivými 
účinky na reprodukční systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila ambiciózní návrhy 
týkající se muskuloskeletálních poruch 
a poruch souvisejících se stresem; vyzývá 
Komisi, aby předložila strategický 
program EU pro pečovatele coby krok 
vpřed, pokud jde o kvalitativní posilování 
postavení odvětví zdravotní péče v EU;

18. vyzývá členské státy, aby se 
zavázaly k tomu, že do roku 2030 odstraní 
úmrtí související s prací; zdůrazňuje, že je 
třeba předložit návrhy týkající se 
muskuloskeletálních poruch a poruch 
souvisejících se stresem;

Or. en


