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Pozměňovací návrh 1
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv vyhlášený Evropskou 
radou, Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí v listopadu roku 
2017,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv a na usnesení o něm ze 
dne 19. ledna 2017,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že pandemie 
a omezující opatření zavedená ve snaze 
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o její zvládnutí mají vážný dopad na 
zhoršení životních podmínek v Evropě 
a odhalily finanční nestabilitu mnoha 
evropských domácností; vzhledem k tomu, 
že na začátku krize COVID-19 v roce 
2020 měla téměř polovina lidí žijících 
v Evropě problém finančně vyjít a že 4 
Evropané z 10 mají pocit, že se jejich 
finanční situace od začátku pandemie 
zhoršila; vzhledem k tomu, že 54 % 
respondentů uvedlo, že bez příjmů nejsou 
schopni zachovat svou životní úroveň po 
dobu delší než tři měsíce, což poukazuje 
na zásadní význam sociální ochrany 
a politických iniciativ pro zmírnění 
hospodářského a sociálního dopadu krize 
na evropské občany1;
_________________________
1 Eurofound (2020), Living, 
working and COVID-19 (Život, práce 
a COVID-19), série COVID-19, Úřad pro 
publikace Evropské unie, Lucemburk.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že kvůli 
hospodářským důsledkům krize COVID-
19,zůstávají rozšířená nejistá pracovní 
místa a obavy ze ztráty zaměstnání 
zůstává a že počet domácností pod 
finančním tlakem je i nadále vysoký;  
vzhledem k tomu, že 13 % samostatně 
výdělečně činných respondentů bez 
zaměstnanců a 8 % respondentů, kteří 
pracovali pro zaměstnavatele, se od 
počátku pandemie COVID-19 stalo 
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nezaměstnanými;2 vzhledem k tomu, že 
respondenti nejmladší věkové skupiny 
(18–34) a ti, kteří mají základní nebo 
střední vzdělání, měli během pandemie 
větší pravděpodobnost, že se stanou 
nezaměstnanými;3 
_________________________
2 Eurofound (2020), Living, 
working and COVID-19 (Život, práce 
a COVID-19), série COVID-19, Úřad pro 
publikace Evropské unie, Lucemburk.
3 Eurofound (2020), Living, 
working and COVID-19 (Život, práce 
a COVID-19), série COVID-19, Úřad pro 
publikace Evropské unie, Lucemburk.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že mnoho osob 
opustilo během první fáze krize COVID-
19 zaměstnání a stalo se nečinnými a že 
toto přesahuje přechody do 
nezaměstnanosti; vzhledem k tomu, že 
z těch, kdo pracovali před vypuknutím 
pandemie a poté ztratili zaměstnání, se 
4 % žen stalo neaktivními oproti 1 % 
mužů; vzhledem k tomu, že bude třeba 
vyvinout zvláštní úsilí, neboť jak ukazují 
důkazy, je obtížnější se opětovně začlenit 
ze statusu nečinnosti než 
nezaměstnanosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že bezprostřední 
dopad pandemie COVID-19 na 
zaměstnanost ukazuje, že pracovníci 
s nejistějšími pracovními podmínkami, 
jako jsou pracovníci se smlouvami na 
dobu určitou, v příležitostné práci, 
s několika pracovními místy nebo některé 
typy pracovníků platforem, jsou více 
vystaveni ztrátě zaměstnání; vzhledem 
k tomu, že tyto druhy pracovníků mají 
tendenci být méně chráněny sociální 
ochranou a že mají menší přístup 
k veřejné podpoře; vzhledem k tomu, že 
aby se zajistila střednědobá až dlouhodobá 
integrace na trhu práce s cílem zabránit 
nerovnostem a segmentaci trhu práce, je 
třeba zavést a prosazovat cílená opatření 
zaměřená na přechod těchto pracovníků 
z nezaměstnanosti nebo nečinnosti, aby se 
přispělo k dobře fungujícím a inkluzivním 
trhům práce4; 
__________________________
4 Eurofound (2021), COVID-19: 
Some implications for employment and 
working life, (forthcoming)Eurofound 
(2020), New forms of employment: 2020 
update (Některé důsledky pro 
zaměstnanost a pracovní život, (budoucí) 
Eurofound (2020), Nové formy 
zaměstnání: Aktualizace z roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
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Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že vypuknutí 
pandemie ukázalo, že mezi spravedlivou 
a bezpečnou mobilitou existuje zřejmá 
vazba; vzhledem k tomu, že mnoho 
přeshraničních a sezónních pracovníků je 
v souvislosti s krizí onemocnění COVID-
19 ve zvláště nejistém postavení, pokud 
jde o pracovní podmínky a bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci; vzhledem 
k tomu, že znepokojivé zprávy 
o porušování a nedostatečném 
prosazování práv přeshraničních 
a sezónních pracovníků, pokud jde 
o pracovní a životní podmínky, se během 
krize projevily; vzhledem k tomu, že 
mnoho přeshraničních a sezónních 
pracovníků má zásadní význam z hlediska 
poskytování kriticky důležitého zboží 
a služeb v klíčových hospodářských 
odvětvích, jako je zemědělství a výroba 
potravin, doprava, logistika, stavebnictví, 
sociální služby včetně pečovatelských, 
sociální práce a cestovní ruch, ale také 
zpracování potravin a jejich balení, 
rybolov, lesnictví, zdravotní péče 
a výzkum, odvětví IT a farmaceutický 
průmysl, odvětví kritické infrastruktury 
a další odvětví, a rovněž z hlediska úsilí 
o hospodářskou obnovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

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

F. vzhledem k tomu, že příští roky se 
budou nepochybně vyznačovat 
hospodářskou krizí a krizí trhu práce 
s vysokou mírou nezaměstnanosti 
a neustálý nedostatek pracovních sil 
nesmí být přehlížen, zejména v odvětvích 
s tradičními nedostatky, které se zhoršily 
v důsledku pandemie, jako je 
zdravotnictví, ale i nově vznikající 
nedostatek pracovních sil v souvislosti 
s onemocněním COVID-19, jakož 
i přechodem do digitální éry a klimaticky 
neutrální ekonomiky; vzhledem k tomu, 
že ekologická a digitální transformace je 
prioritou a zohlednění priorit 
spravedlnosti a průběžného učení 
s ohledem na tuto transformaci by mělo 
být zahrnuto do podpory krátkodobé 
práce, včetně iniciativy EU SURE; 
vzhledem k tomu, že využívání odborné 
přípravy během období pracovní 
nečinnosti spojené se zkrácenou pracovní 
dobou a dočasnou nezaměstnaností je 
i nadále omezené a využívání období 
pracovní nečinnosti k posílení lidského 
kapitálu je i nadále spojeno 
s nedostatečným plánováním požadavků 
na odbornou přípravu, omezenými zdroji 
v důsledku krize, přetrvávající absencí 
vhodných nabídek odborné přípravy, 
zejména v odvětvích, která jsou pandemií 
zasažena nejvíce, a s obtížemi při 
předvídání doby snižování času;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

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

G. vzhledem k tomu, že v době, kdy 
začnou být mimořádná opatření rušena, 
bude třeba zavést systémy zkrácené 
pracovní doby v kombinaci s aktivačními 
politikami pro příjemce finančních 
prostředků; vzhledem k tomu, že bude 
důležité nezastavit podporu příjmů příliš 
brzy, ale zároveň je zřejmé, že v důsledku 
krize zmizelo mnoho pracovních míst 
a společností, a proto by měly existovat 
vhodné aktivní politiky trhu práce na 
podporu těch, kteří se budou muset 
posunout, aby jim umožnily získat kvalitní 
pracovní místa; vzhledem k tomu, že tyto 
aktivační politiky by mohly pracovníky 
nutit do nejistých pracovních míst bez 
perspektivy a že je třeba se této praxi 
vyhnout;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 a nezamýšlené důsledky opatření na 
omezení volného pohybu osob by mohly 
ohrozit desetiletí úspěchů dosažených 
v oblasti rovnosti žen a mužů 
s hmatatelnými riziky, že se ženy odpojí od 
trhu práce a že vývoj posílí genderové 
role; vzhledem k tomu, že kvůli odvětvové 
a profesní segregaci, kdy jsou ženy 
nadměrně zastoupeny v zaměstnání 
s nízkými mzdami a na částečný úvazek 
a v odvětvích, která jsou pandemií 
COVID-19 vážně zasažena, jsou ženy mezi 
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dalšími skupinami, které trpí výpadkem ze 
zaměstnání a společnosti v důsledku krize, 
více ohroženy; vzhledem k tomu, že by to 
mohlo vést k dalšímu zhoršení rozdílů 
v zaměstnanosti žen a mužů, které stojí 
Evropu více než 320 miliard EUR, tj. 
2,4 % HDP EU5;
_________________________
5 Eurofound (2020), Women and 
labour market equality: Has COVID-19 
rolled back recent gains? (Ženy a rovnost 
na pracovním trhu: zvrátilo onemocnění 
COVID-19 nedávné úspěchy?), Úřad pro 
publikace Evropské unie, Lucemburk.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že v důsledku 
uzavření škol a práce z domova je reálné 
riziko prohlubování rozdílů mezi ženami 
a muži, neboť dochází k eskalaci 
pracovního a soukromého života, kdy jsou 
tímto často nejvíce zasaženy matky 
malých dětí; vzhledem k tomu, že téměř 
třetina žen s malými dětmi uvedla, že se 
na svou práci těžko soustředí, oproti 
šestině mužů, zatímco povinnosti v rodině 
bránily více ženám (24 %) než mužům 
(13 %) věnovat tolik času, kolik chtějí, 
práci6; vzhledem k tomu, že politické 
iniciativy na podporu žen, jejich účasti na 
trhu práce a jejich ekonomické 
nezávislosti jsou v této obtížné době 
naléhavé, aby se zachovalo, to, čeho bylo 
v posledních desetiletích dosaženo 
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v oblasti rovnosti žen a mužů;
_________________________
6 Eurofound (2020), Women and 
labour market equality: Has COVID-19 
rolled back recent gains? (Ženy a rovnost 
na pracovním trhu: zvrátilo onemocnění 
COVID-19 nedávné úspěchy?), Úřad pro 
publikace Evropské unie, Lucemburk.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že pandemie 
pravděpodobně zrychlí trend práce na 
dálku, přestože ne všichni pracovníci tuto 
možnost mají; vzhledem k tomu, že 37 % 
závislých pracovních míst v EU je 
v současnosti možné vykonávat na dálku 
a že práce na dálku se po krizi 
pravděpodobně stane mnohem běžnější, 
a to na základě obecně pozitivní reakce 
zaměstnanců a zaměstnavatelů na praxi 
v oblasti práce na dálku během pandemie 
COVID-19; vzhledem k tomu, že nárůst 
práce na dálku má potenciál prohlubovat 
rozdíly na trhu práce a osoby pracující na 
dálku budou pravděpodobně častěji hlásit 
konflikty mezi prací a rodinou, stírání 
hranic mezi pracovním a soukromým 
životem, pocity úzkosti, únavy, bolest 
hlavy a očí7; vzhledem k tomu, že práce na 
dálku může rovněž vést k prodloužení 
pracovní doby, kratší době odpočinku 
mezi pracovními dny a zintenzivnění 
práce s důsledky pro zdraví a pohodu; 
vzhledem k tomu, že je třeba vypracovat 
politická opatření a sledovat pracovní 
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podmínky osob pracujících na dálku, 
například prostřednictvím 
harmonizovaných celounijních 
průzkumů, jako je evropský průzkum 
pracovních podmínek, a že je třeba 
shromáždit důkazy o účinnosti stávajících 
předpisů v oblasti pracovního práva, 
pokud jde o ochranu zdraví a dobré 
životní podmínky pracovníků na dálku 
a řešení potenciálu vznikajících 
nerovností8;
_________________________
7 Telework and ICT-based mobile 
work: Flexible working in the digital age 
(Práce na dálku a mobilní práce 
s využitím IKT: flexibilní práce 
v digitálním věku), série Nové formy 
zaměstnání, Úřad pro publikace Evropské 
unie, Lucemburk.
8 Eurofound (2020), Teleworkability 
and COVID-19 crisis: a new digital divide 
(Možnost práce na dálku a krize COVID-
19: nová digitální propast mezi muži 
a ženami.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že výzkum 
ukazuje obrovský dopad krize COVID-19 
na mladé lidi, jejich duševní zdraví, 
vyhlídky na zaměstnanost a akumulaci 
lidského kapitálu; vzhledem k tomu, že 
mladí lidé, kteří již byli obětí krize z roku 
2008, jsou nejvíce postiženi poklesem 
zaměstnanosti a že jsou v důsledku krize 
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COVID-19 rovněž ve velké míře 
zastoupeni mezi pracovníky na nucené 
dovolené; vzhledem k tomu, že dopad 
pandemie na vzdělávání poškozuje rovněž 
příležitosti mladých lidí k akumulaci 
lidského kapitálu a dovedností; vzhledem 
k tomu, že rozhodnutí uzavřít školy 
a rychlý přechod k vyučování on-line 
odhalily různé úrovně připravenosti 
napříč zeměmi a středisky odborné 
přípravy s rizikem prohlubování 
nerovností mezi nejvíce privilegovanými 
a nejzranitelnějšími skupinami; vzhledem 
k tomu, že omezení společenských akcí 
a mobility měla negativní dopad na 
duševní zdraví mladých lidí; vzhledem 
k tomu, že v roce 2020 bylo 55 % mladých 
lidí ohroženo depresemi a každý pátý se 
cítil o osaměle a trpěl úzkostmi, což je 
mnohem větší podíl než ve zbytku 
populace a přetrvá to i do doby, kdy se 
společnost a ekonomiky znovu otevřou9;
_________________________
9 Eurofound 2021, The impact of 
COVID19 on Youth (forthcoming) 
(Dopad COVID-19 na mladé lidi, bude 
vypracováno).

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 má vážný dopad na všechny 
evropské země a existuje reálné riziko, že 
krize COVID-19 bude mít na členské státy 
různý dopad v závislosti na jejich 
ekonomické struktuře a opatřeních 
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přijatých ke zvládání této krize;  vzhledem 
k tomu, že s cílem zabránit nárůstu 
nových rozdílných vzorců sociální 
výkonnosti zavedly členské státy, vlády 
a Evropská unie širokou škálu politických 
iniciativ a balíčků pro oživení, jako je 
NextGenEU a iniciativa SURE, s cílem 
překonat hospodářské a sociální obtíže 
vyvolané krizí; vzhledem k tomu, že 
účinné systémy sociální ochrany mají 
zásadní význam pro předcházení chudobě, 
nezaměstnanosti a neformálnosti, fungují 
jako silný ekonomický a sociální 
stabilizátor a zároveň stimulují celkovou 
poptávku;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že EU a členské 
státy přijaly širokou škálu opatření 
s cílem minimalizovat dopad pandemie na 
podniky, pracovníky a občany; vzhledem 
k tomu, že povaha opatření se mění 
a rozšiřuje, například s větším zaměřením 
na přizpůsobení pracovišť a způsoby 
práce, které vyžadují různé přístupy 
k řízení a organizaci práce; vzhledem 
k tomu, že nástroje, které shromažďují 
a strukturují informace o uplatněných 
přístupech, jako je databáze PolicyWatch 
nadace Eurofound nebo více strukturující 
nástroje zachycené v Evropském 
monitoru pro restrukturalizaci, mají 
zásadní význam pro monitorování vývoje 
a poskytování důkazů o jejich hodnocení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 16
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že rozpočet na 
rok 2022 musí reagovat na sociální výzvy 
a výzvy v oblasti zaměstnanosti v důsledku 
pandemie COVID-19 a rovněž podporovat 
pracovníky a podniky při transformaci 
směrem k solidárnější, digitálnější, 
ekologičtější a klimaticky neutrálnější 
ekonomice; vzhledem k tomu, že v době 
bezprecedentní krize by mezi klíčové cíle 
Komise pro rozpočet na rok 2022 měla 
patřit pomoc při vymýcení dětské 
chudoby, podpora mladých lidí tím, že se 
jim poskytne vzdělání a příležitosti, které 
potřebují k tomu, aby prosperovali, řešení 
nezaměstnanosti a větší počet žen na trhu 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že sociální 
investice jsou investice do lidí za účelem 
zlepšení jejich životních podmínek; 
vzhledem k tomu, že k hlavním politickým 
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oblastem pro sociální investice patří 
sociální zabezpečení, zdravotní péče, 
dlouhodobá péče, vzdělávání, bydlení, 
zaměstnanost, spravedlnost a sociální 
služby pro znevýhodněné 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 18
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Znovunastartování: rozpočet 2022 na 
zotavení z krize COVID-19

Znovunastartování: rozpočet 2022 na 
zotavení z krize COVID-19 a priority na 
rok 2022 s cílem řešit hospodářské 
a sociální důsledky pandemie a zajistit 
spravedlivou transformaci a sociální 
odolnost

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že dopad pandemie 
COVID-19 má bezprecedentní rozsah, 
dosah a rozměr a ovlivňuje zdravotní 
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a sociálně-ekonomickou situaci milionů 
lidí v Evropě, což má za následek 
nebývalou krizi s katastrofálními důsledky 
pro občany a jejich rodiny, pracovníky 
a podniky; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
rok 2022 bude i nadále kritickým rokem, 
a proto vyžaduje bezprecedentní reakci 
a sociální a udržitelný rozpočet, který 
nikoho neopomíjí, včetně atypických 
domácností, jako jsou rodiny LGBTIQ+ 
nebo rodiny samoživitelů, starší osoby, 
migranti a uprchlíci, Romové, děti 
a mládež, nejchudší a další znevýhodněné 
skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že vzhledem ke 
zvláštní nejistotě ohledně hospodářského 
výhledu, u něhož se neočekává, že by se 
v roce 2022 vrátil na úroveň před 
pandemií, a vzhledem k naléhavé potřebě 
rychlého zotavení z hospodářských 
a sociálních škod způsobených pandemií 
COVID-19 by měl rozpočet Unie na rok 
2022 hrát ještě důležitější úlohu při 
zajišťování pozitivního a hmatatelného 
dopadu na životy občanů a podpoře 
evropského hospodářství, investic a tvorby 
pracovních míst v celé Unii, ale i při 
usnadňování snižování hospodářských, 
sociálních, územních a generačních 
rozdílů;

1. je přesvědčen, že vzhledem ke 
zvláštní nejistotě ohledně hospodářského 
výhledu, u něhož se neočekává, že by se 
v roce 2022 vrátil na úroveň před 
pandemií, a vzhledem k naléhavé potřebě 
rychlého zotavení z hospodářských 
a sociálních škod způsobených pandemií 
COVID-19 by měl rozpočet Unie na rok 
2022 zajistit pozitivní a hmatatelný dopad 
na životy občanů a podporu evropského 
hospodářství, investic a tvorby pracovních 
míst v celé Unii, ale i při usnadňování 
snižování hospodářských, sociálních, 
územních a generačních rozdílů;

Or. en



PE680.917v01-00 18/77 AM\1224066CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 21
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že vzhledem ke 
zvláštní nejistotě ohledně hospodářského 
výhledu, u něhož se neočekává, že by se 
v roce 2022 vrátil na úroveň před 
pandemií, a vzhledem k naléhavé potřebě 
rychlého zotavení z hospodářských 
a sociálních škod způsobených pandemií 
COVID-19 by měl rozpočet Unie na rok 
2022 hrát ještě důležitější úlohu při 
zajišťování pozitivního a hmatatelného 
dopadu na životy občanů a podpoře 
evropského hospodářství, investic a tvorby 
pracovních míst v celé Unii, ale i při 
usnadňování snižování hospodářských, 
sociálních, územních a generačních 
rozdílů;

1. je přesvědčen, že vzhledem ke 
zvláštní nejistotě ohledně hospodářského 
výhledu, u něhož se neočekává, že by se 
v roce 2022 vrátil na úroveň před 
pandemií, a vzhledem k naléhavé potřebě 
rychlého zotavení z hospodářských 
a sociálních škod způsobených pandemií 
COVID-19 rozpočet Unie na rok 2022 
musí hrát ještě důležitější úlohu při 
zajišťování pozitivního a hmatatelného 
dopadu na životy občanů a podpoře 
evropského hospodářství, investic a tvorby 
pracovních míst v celé Unii, ale i při 
usnadňování snižování hospodářských, 
sociálních, průřezových, územních 
a generačních rozdílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že vzhledem ke 
zvláštní nejistotě ohledně hospodářského 
výhledu, u něhož se neočekává, že by se 
v roce 2022 vrátil na úroveň před 
pandemií, a vzhledem k naléhavé potřebě 
rychlého zotavení z hospodářských 
a sociálních škod způsobených pandemií 
COVID-19 by měl rozpočet Unie na rok 
2022 hrát ještě důležitější úlohu při 

1. zdůrazňuje, že plný dopad krize se 
teprve projeví, zejména s ohledem na 
riziko rostoucí nezaměstnanosti, a proto je 
nezbytné, aby si bezpečnostní sítě 
dokázaly zachovat svou schopnost plnit 
své úkoly i v roce 2022; je přesvědčen, že 
vzhledem ke zvláštní nejistotě ohledně 
hospodářského výhledu, u něhož se 
neočekává, že by se v roce 2022 vrátil na 
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zajišťování pozitivního a hmatatelného 
dopadu na životy občanů a podpoře 
evropského hospodářství, investic a tvorby 
pracovních míst v celé Unii, ale i při 
usnadňování snižování hospodářských, 
sociálních, územních a generačních 
rozdílů;

úroveň před pandemií, a vzhledem 
k naléhavé potřebě rychlého zotavení 
z hospodářských a sociálních škod 
způsobených pandemií COVID-19 by měl 
rozpočet Unie na rok 2022 mít silný 
sociální rozměr a měl by posílit udržitelný 
růst, soudržnost a sociální konvergenci 
směrem nahoru a prosazovat 
hospodářskou a sociální správu, která 
hraje důležitou úlohu při zajišťování 
pozitivního a hmatatelného dopadu na 
životy a dobré životní podmínky občanů 
a podpoře evropského hospodářství, 
investic a tvorby kvalitních pracovních 
míst v celé Unii, ale i při usnadňování 
snižování hospodářských, sociálních, 
územních a generačních nerovností;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že vzhledem ke 
zvláštní nejistotě ohledně hospodářského 
výhledu, u něhož se neočekává, že by se 
v roce 2022 vrátil na úroveň před 
pandemií, a vzhledem k naléhavé potřebě 
rychlého zotavení z hospodářských 
a sociálních škod způsobených pandemií 
COVID-19 by měl rozpočet Unie na rok 
2022 hrát ještě důležitější úlohu při 
zajišťování pozitivního a hmatatelného 
dopadu na životy občanů a podpoře 
evropského hospodářství, investic a tvorby 
pracovních míst v celé Unii, ale i při 
usnadňování snižování hospodářských, 
sociálních, územních a generačních 
rozdílů;

1. je přesvědčen, že vzhledem 
k výzvám, které přinesla Zelená dohoda 
a digitální transformace a které výrazně 
urychlila krize COVID-19 a zejména její 
dopad na pracovní trh, a vzhledem ke 
zvláštní nejistotě ohledně hospodářského 
výhledu, u něhož se neočekává, že by se 
v roce 2022 vrátil na úroveň před 
pandemií, a vzhledem k naléhavé potřebě 
rychlého zotavení z hospodářských 
a sociálních škod způsobených pandemií 
COVID-19 by měl rozpočet Unie na rok 
2022 hrát ještě důležitější úlohu při 
zajišťování pozitivního a hmatatelného 
dopadu na životy občanů a podpoře 
evropského hospodářství, investic a tvorby 
pracovních míst v celé Unii, ale i při 
usnadňování snižování hospodářských, 
sociálních, územních a generačních 
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rozdílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že vzhledem ke 
zvláštní nejistotě ohledně hospodářského 
výhledu, u něhož se neočekává, že by se 
v roce 2022 vrátil na úroveň před 
pandemií, a vzhledem k naléhavé potřebě 
rychlého zotavení z hospodářských 
a sociálních škod způsobených pandemií 
COVID-19 by měl rozpočet Unie na rok 
2022 hrát ještě důležitější úlohu při 
zajišťování pozitivního a hmatatelného 
dopadu na životy občanů a podpoře 
evropského hospodářství, investic a tvorby 
pracovních míst v celé Unii, ale i při 
usnadňování snižování hospodářských, 
sociálních, územních a generačních 
rozdílů;

1. je přesvědčen, že vzhledem ke 
zvláštní nejistotě ohledně hospodářského 
výhledu, u něhož se neočekává, že by se 
v roce 2022 vrátil na úroveň před 
pandemií, a vzhledem k naléhavé potřebě 
rychlého zotavení z hospodářských 
a sociálních škod způsobených pandemií 
COVID-19 a také potřebě budovat 
společnost odolnou vůči možným 
budoucím krizím by měl rozpočet Unie na 
rok 2022 hrát ještě důležitější úlohu při 
zajišťování pozitivního a hmatatelného 
dopadu na životy občanů a jejich dobré 
sociálně-ekonomické podmínky a podpoře 
evropského hospodářství, investic 
a zachování a tvorby pracovních míst 
v celé Unii, ale i při usnadňování snižování 
hospodářských, sociálních, územních 
a generačních rozdílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. má proto v úmyslu sestavit rozpočet 2. má proto v úmyslu sestavit 
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zaměřený na budoucnost, který bude mít 
zásadní význam pro proces obnovy 
a umožní Unii posílit investice a bojovat 
proti nezaměstnanosti, podpořit digitální 
a ekologickou transformaci, zlepšit životní 
vyhlídky mladé generace a řešit 
demografické výzvy a zajistit bezpečné 
a prosperující prostředí pro občany EU; 
domnívá se, že tyto priority jsou zásadní 
pro podporu oživení a vytvoření základů 
pro odolnější Unii;

ambiciózní rozpočet na rok 2022 zaměřený 
na budoucnost, který bude mít zásadní 
význam pro proces obnovy a zaměří se na 
stanovení priorit a zmírnění sociálních 
dopadů krize COVID-19, aby se zajistilo, 
že všichni pracovníci v Evropě budou 
chráněni a nikdo nezůstane opomenut, na 
podporu oživení v členských státech, 
a umožní Unii posílit investice a řešit 
nezaměstnanost a současně podpořit 
digitální a ekologickou transformaci, 
zlepšit životní vyhlídky mladé generace 
a řešit demografické výzvy, bojovat proti 
chudobě sociálnímu vyloučení, včetně 
dětské chudoby a zajistit důstojné 
pracovní podmínky a jejich účinné 
prosazování, dlouhodobou bezpečnost, 
odpovídající sociální ochranu, dostupné 
a genderově vyvážené příležitosti 
a pracovní prostředí přizpůsobené osobám 
se zdravotním postižením a podporovat 
bezpečné a prosperující prostředí pro 
občany EU; domnívá se, že tyto priority 
jsou zásadní pro podporu oživení 
a vytvoření základů pro odolnější Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. má proto v úmyslu sestavit 
rozpočet zaměřený na budoucnost, který 
bude mít zásadní význam pro proces 
obnovy a umožní Unii posílit investice 
a bojovat proti nezaměstnanosti, podpořit 
digitální a ekologickou transformaci, 
zlepšit životní vyhlídky mladé generace 
a řešit demografické výzvy a zajistit 
bezpečné a prosperující prostředí pro 
občany EU; domnívá se, že tyto priority 

2. zdůrazňuje, že je proto zapotřebí 
sestavit rozpočet zaměřený na budoucnost, 
který bude mít zásadní význam pro proces 
obnovy a zároveň umožní Unii posílit 
investice a bojovat proti nezaměstnanosti, 
zejména proti nezaměstnanosti mladých 
lidí, podpořit digitální a ekologickou 
transformaci, bojovat proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, především dětské 
chudobě, a řešit demografické výzvy 
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jsou zásadní pro podporu oživení 
a vytvoření základů pro odolnější Unii;

a zajistit bezpečné a prosperující prostředí 
pro občany EU; domnívá se, že tyto 
priority jsou zásadní pro podporu oživení 
a vytvoření základů pro odolnější Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. má proto v úmyslu sestavit rozpočet 
zaměřený na budoucnost, který bude mít 
zásadní význam pro proces obnovy 
a umožní Unii posílit investice a bojovat 
proti nezaměstnanosti, podpořit digitální 
a ekologickou transformaci, zlepšit životní 
vyhlídky mladé generace a řešit 
demografické výzvy a zajistit bezpečné 
a prosperující prostředí pro občany EU; 
domnívá se, že tyto priority jsou zásadní 
pro podporu oživení a vytvoření základů 
pro odolnější Unii;

2. má proto v úmyslu sestavit 
udržitelný rozpočet zaměřený na 
budoucnost, který bude mít zásadní 
význam pro proces obnovy a umožní Unii 
posílit investice a bojovat proti 
nezaměstnanosti, podpořit digitální 
a ekologickou transformaci, zlepšit životní 
vyhlídky mladé generace a řešit 
demografické výzvy a zajistit bezpečné 
a prosperující prostředí, v němž nikdo 
nezůstane opomenut, včetně atypických 
domácností, jako jsou rodiny LGBTIQ+, 
nebo rodiny samoživitelů, starších osob, 
migrantů a uprchlíků, Romů, mládeže, 
kulturních a kreativních odvětví a dalších 
znevýhodněných skupin, zejména těch, 
které byly pandemií COVID-19 postiženy 
nejvíce; domnívá se, že tyto priority jsou 
zásadní pro podporu oživení a vytvoření 
základů pro odolnější Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. má proto v úmyslu sestavit rozpočet 
zaměřený na budoucnost, který bude mít 
zásadní význam pro proces obnovy 
a umožní Unii posílit investice a bojovat 
proti nezaměstnanosti, podpořit digitální 
a ekologickou transformaci, zlepšit životní 
vyhlídky mladé generace a řešit 
demografické výzvy a zajistit bezpečné 
a prosperující prostředí pro občany EU; 
domnívá se, že tyto priority jsou zásadní 
pro podporu oživení a vytvoření základů 
pro odolnější Unii;

2. má proto v úmyslu sestavit rozpočet 
zaměřený na budoucnost, který bude mít 
zásadní význam pro proces obnovy 
a budování odolnosti a umožní Unii posílit 
investice a bojovat proti nezaměstnanosti, 
podpořit digitální a ekologickou 
transformaci, zlepšit životní vyhlídky 
mladé generace nebo zranitelných osob, 
jako jsou osoby se zdravotním postižením 
nebo osoby ze znevýhodněného prostředí, 
a řešit demografické výzvy a zajistit 
bezpečné a prosperující prostředí pro 
občany EU; domnívá se, že tyto priority 
jsou zásadní pro podporu oživení 
a vytvoření základů pro odolnější Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. má proto v úmyslu sestavit rozpočet 
zaměřený na budoucnost, který bude mít 
zásadní význam pro proces obnovy 
a umožní Unii posílit investice a bojovat 
proti nezaměstnanosti, podpořit digitální 
a ekologickou transformaci, zlepšit životní 
vyhlídky mladé generace a řešit 
demografické výzvy a zajistit bezpečné 
a prosperující prostředí pro občany EU; 
domnívá se, že tyto priority jsou zásadní 
pro podporu oživení a vytvoření základů 
pro odolnější Unii;

2. má proto v úmyslu sestavit rozpočet 
zaměřený na budoucnost, který bude mít 
zásadní význam pro proces obnovy 
a umožní Unii posílit investice a bojovat 
proti nezaměstnanosti a zabývat se 
transformací trhu práce, podpořit digitální 
a ekologickou transformaci, zlepšit životní 
vyhlídky mladé generace a řešit 
demografické výzvy a zajistit bezpečné 
a prosperující prostředí pro občany EU; 
domnívá se, že tyto priority jsou zásadní 
pro podporu oživení a vytvoření základů 
pro odolnější Unii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. v této souvislosti zdůrazňuje, že 
dohoda dosažená na červencové Radě je 
významná, a to jednak proto, aby členské 
státy dostaly správný nástroj k reakci na 
tuto bezprecedentní situaci, a také 
k odvrácení krize od nového 
asymetrického otřesu, a v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že je třeba účinně 
identifikovat a podporovat ty, kdo to 
potřebují, a postrádají formální 
i neformální podporu ke zmírnění dopadů 
hospodářských obtíží;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje význam zásady 
partnerství pro zajištění zapojení 
sociálních partnerů do všech fází 
plánování, provádění a monitorování 
projektů financovaných z evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESI 
fondy); považuje za nezbytné, aby byla 
zásada partnerství zahrnuta do 
evropských strukturálních a investičních 
fondů i do dalších příslušných fondů EU, 
včetně facility na podporu oživení 
a odolnosti, REACT EU; vyzývá všechny 
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členské státy, aby investovaly nejméně 
0,25 % zdrojů ESF+ v rámci sdíleného 
řízení do každého programu pro budování 
kapacit sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti, a to i ve formě 
odborné přípravy, opatření pro vytváření 
sítí a posílení sociálního dialogu, a do 
činností prováděných společně sociálními 
partnery při provádění politik 
zaměstnanosti, vzdělávání a sociálního 
začleňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že před pandemií 
COVID-19 bojovalo více než 100 milionů 
Evropanů každodenně s chudobou 
a materiálním nedostatkem a že se tato 
situace v důsledku pandemie ještě dále 
zhorší; uznává klíčovou úlohu všech 
evropských fondů a programů v sociální 
oblasti, zejména Evropského sociálního 
fondu plus (ESF+), Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí (YEI), 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG), programu pro 
zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), 
Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD), nástroje ReactEU, 
facility na podporu oživení a odolnosti 
atd., pro oživení v nadcházejících letech; 
trvá proto na tom, aby všechny programy 
v sociální oblasti, zejména ESF+ a FEAD, 
byly dostatečně financovány s cílem 
překonat rostoucí nezaměstnanost 
a chudobu v Evropě;



PE680.917v01-00 26/77 AM\1224066CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2d. připomíná, že ESF+ bude hlavním 
finančním nástrojem pro oživení po 
pandemii COVID-19 a nástrojem 
k posílení sociálního rozměru Evropy tím, 
že uvede do praxe zásady evropského 
pilíře sociálních práv; domnívá se, že 
jakékoli snížení rozpočtu ESF+ by mohlo 
ohrozit účinné oživení a plnění jeho 
klíčových cílů, zejména pokud jde o řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti 
a nezaměstnanosti mladých lidí a starších 
osob, dětské chudoby, rizika chudoby 
a sociálního vyloučení, diskriminace, 
zajištění posíleného sociálního dialogu, 
řešení dlouhodobé strukturální 
demografické změny a zaručení přístupu 
pro všechny, zejména pro stárnutí 
obyvatelstva, k základním a klíčovým 
službám, jako je zdravotní péče, sociální 
ochrana, mobilita, přiměřená výživa 
a důstojné bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2e. bere na vědomí zavedení 
dočasných opatření v rámci ESF+ 
v reakci na mimořádné okolnosti; varuje 
před možným rizikem oslabení povinností 
tematického soustředění, které by ohrozily 
klíčové cíle a investice ESF+, jakož 
i dobré využívání a účinnost investic 
z ESF+, neboť v případě výjimečných 
okolností může Komise přijmout 
prováděcí akty, kterými rozšíří oblast 
působnosti ESF+ a sníží povinnosti 
tematického soustředění; vyzývá proto 
členské státy, aby v posledním roce 
dostupnosti souboru opatření na podporu 
oživení upřednostňovaly a využívaly 
všechny dostupné zdroje, neboť ESF+ 
není navržen jako nouzový nástroj 
a zůstane hlavním evropským nástrojem 
k plnění zásad evropského pilíře 
sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2f. je přesvědčen, že systémy zkrácené 
pracovní doby musí být posíleny 
a doplněny masivními investicemi do 
aktivních politik trhu práce, aby se 
zabránilo nárůstu strukturální 
nezaměstnanosti, zejména mezi mladými 
a pracovníky nad 55 let; za tímto účelem 
zdůrazňuje, že je důležité vypracovat 
společný přístup k aktivním politikám na 
trhu práce na základě zkušeností se 
systémem SURE a navrhnout stálé 
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mechanismy EU pro zajištění vládních 
výdajů na zaměstnanost, sociální ochranu 
a dávky v nezaměstnanosti; dále uznává, 
že se Komise zavázala zavést stálý nástroj 
ve formě evropského systému zajištění 
v nezaměstnanosti, a vyzývá v této 
souvislosti Komisi, aby neprodleně 
zavedla evropský systém zajištění 
v nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2g. trvá na tom, že podpora systémů 
zkrácené pracovní doby ze strany Unie by 
měla být podmíněna zachováním stejné 
úrovně pracovních a zaměstnaneckých 
podmínek a práv, včetně ochrany před 
propouštěním a snižováním mezd, 
a příjemci podpory Unie by v žádném 
případě neměli platit odměny vedoucím 
pracovníkům nebo dividendy pro 
akcionáře, neměla by být založena na 
daňových rájích nebo by neměla bránit 
kolektivnímu vyjednávání, účasti 
pracovníků nebo spolurozhodování 
v rozhodovacích procesech společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
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Nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dynamická ekonomika na podporu investic 
a řešení nezaměstnanosti

Dynamická ekonomika na podporu investic 
a řešení nezaměstnanosti a dosažení plné 
sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že páteří evropského 
hospodářství zůstávají malé a střední 
podniky, které nadále hrají zásadní úlohu 
při vytváření pracovních míst a růstu; 
zdůrazňuje, že pro posílení 
konkurenceschopnosti malých podniků 
prostřednictvím rozvoje digitálních 
a podnikatelských dovedností je důležité 
dostatečné financování programu pro 
jednotný trh; dále zdůrazňuje potenciál 
programu InvestEU, pokud jde 
o mobilizaci udržitelných, inovativních 
a sociálních investic, ale také 
o poskytování kapitálové podpory malým 
a středním podnikům, na něž měla krize 
negativní dopad;

3. připomíná, že páteří evropského 
hospodářství a trhu práce zůstávají malé 
a střední podniky, které budou nadále hrát 
zásadní úlohu při vytváření pracovních 
míst a růstu; zdůrazňuje, že pro posílení 
konkurenceschopnosti malých podniků 
prostřednictvím rozvoje digitálních 
a podnikatelských dovedností je důležité 
dostatečné financování programu pro 
jednotný trh; dále zdůrazňuje potenciál 
programu InvestEU, pokud jde 
o mobilizaci udržitelných, inovativních 
a sociálních investic, ale také 
o poskytování kapitálové podpory malým 
a středním podnikům, na něž měla krize 
negativní dopad; zdůrazňuje zásadní 
úlohu podniků sociální ekonomiky, které 
vykonávají důležité sociální funkce 
a často poskytují zaměstnání zranitelným 
a vyloučeným skupinám a je třeba je 
podporovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že páteří evropského 
hospodářství zůstávají malé a střední 
podniky, které nadále hrají zásadní úlohu 
při vytváření pracovních míst a růstu; 
zdůrazňuje, že pro posílení 
konkurenceschopnosti malých podniků 
prostřednictvím rozvoje digitálních 
a podnikatelských dovedností je důležité 
dostatečné financování programu pro 
jednotný trh; dále zdůrazňuje potenciál 
programu InvestEU, pokud jde 
o mobilizaci udržitelných, inovativních 
a sociálních investic, ale také 
o poskytování kapitálové podpory malým 
a středním podnikům, na něž měla krize 
negativní dopad;

3. připomíná, že páteří evropského 
hospodářství zůstávají malé a střední 
podniky, které nadále hrají zásadní úlohu 
při vytváření pracovních míst a růstu; 
zdůrazňuje jejich zranitelnost vůči 
současné krizi, probíhající prudké 
transformaci trhu práce a nedostatku 
dovedností; zdůrazňuje, že pro posílení 
konkurenceschopnosti malých podniků 
prostřednictvím rozvoje digitálních 
a podnikatelských dovedností je důležité 
dostatečné financování programu pro 
jednotný trh; dále zdůrazňuje potenciál 
programu InvestEU, pokud jde 
o mobilizaci udržitelných, inovativních 
a sociálních investic, ale také 
o poskytování kapitálové podpory 
a investic do lidského kapitálu malým 
a středním podnikům, na něž měla krize 
negativní dopad;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Elżbieta Rafalska, Margarita de la Pisa Carrión, Joanna Kopcińska, Beata Szydło, Anna 
Zalewska

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že páteří evropského 
hospodářství zůstávají malé a střední 
podniky, které nadále hrají zásadní úlohu 
při vytváření pracovních míst a růstu; 
zdůrazňuje, že pro posílení 
konkurenceschopnosti malých podniků 
prostřednictvím rozvoje digitálních 

3. připomíná, že páteří evropského 
hospodářství zůstávají malé a střední 
podniky, které nadále hrají zásadní úlohu 
při vytváření pracovních míst a růstu; 
zdůrazňuje, že pro posílení 
konkurenceschopnosti malých podniků 
prostřednictvím rozvoje digitálních 
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a podnikatelských dovedností je důležité 
dostatečné financování programu pro 
jednotný trh; dále zdůrazňuje potenciál 
programu InvestEU, pokud jde 
o mobilizaci udržitelných, inovativních 
a sociálních investic, ale také 
o poskytování kapitálové podpory malým 
a středním podnikům, na něž měla krize 
negativní dopad;

a podnikatelských dovedností je důležité 
dostatečné financování programu pro 
jednotný trh; dále zdůrazňuje potenciál 
programu InvestEU, pokud jde 
o mobilizaci udržitelných, inovativních 
a sociálních investic, ale také 
o poskytování kapitálové podpory malým 
a středním podnikům, na něž měla krize 
negativní dopad; zdůrazňuje, že malé 
a střední podniky jsou zvlášť zasaženy 
nadměrnou administrativní zátěží, což je 
obzvláště zásadní v souvislosti 
s hospodářskou krizí způsobenou 
pandemií COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že důstojné mzdy jsou 
klíčovým prvkem spravedlivých 
pracovních podmínek a prosperujícího 
sociálně tržního hospodářství a že mzdy by 
měly pracovníkům umožnit uspokojovat 
své potřeby a potřeby svých rodin; 
domnívá se, že každý pracovník v EU by 
měl obdržet mzdu, která by mu zajistila 
alespoň důstojnou životní úroveň; 
zdůrazňuje, že z rozpočtu EU by měly být 
podporovány investice do kvalitních 
pracovních míst a mezd zaručujících 
životní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
José Gusmão

Návrh usnesení
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Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. opakuje, že veškerá finanční 
podpora podniků ze strany EU by měla být 
podmíněna dodržováním platných 
pracovních a zaměstnaneckých podmínek 
nebo povinností zaměstnavatelů 
vyplývajících z příslušných kolektivních 
smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
podporovat členské státy v plnění jejich 
závazku k Úmluvě MOP o inspekci práce, 
pokud jde o počet inspektorů práce, a to 
poskytnutím finančních prostředků na 
pomoc členským státům při zvyšování 
jejich kapacity pro prosazování práva; 
domnívá se, že stávající rozpočet pro 
Evropský orgán pro pracovní záležitosti je 
nedostatečný vzhledem k úkolům 
agentury a že v budoucnu by měl být 
zváženo navýšení rozpočtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je i nadále zapotřebí 
investovat do výzkumu a inovací, zejména 
má-li se EU stát hybnou silou ekologické 
a digitální transformace; zdůrazňuje, že 
významný přínos v tomto ohledu 
představuje program Horizont Evropa, 
a považuje za nezbytné poskytnout malým 
a středním podnikům odpovídající podporu 
v oblasti výzkumu a inovací, aby se mohly 
na těchto obrovských výzvách aktivně 
podílet;

4. zdůrazňuje, že je i nadále zapotřebí 
investovat do vzdělání, výzkumu a inovací, 
zejména má-li se EU stát hybnou silou 
ekologické a digitální transformace; 
zdůrazňuje, že významný přínos v tomto 
ohledu představuje program Horizont 
Evropa, a považuje za nezbytné poskytnout 
malým a středním podnikům odpovídající 
podporu v oblasti vzdělávání, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy, 
výzkumu a inovací, aby se mohly na těchto 
obrovských výzvách aktivně podílet;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je i nadále zapotřebí 
investovat do výzkumu a inovací, zejména 
má-li se EU stát hybnou silou ekologické 
a digitální transformace; zdůrazňuje, že 
významný přínos v tomto ohledu 
představuje program Horizont Evropa, 
a považuje za nezbytné poskytnout malým 
a středním podnikům odpovídající podporu 
v oblasti výzkumu a inovací, aby se mohly 
na těchto obrovských výzvách aktivně 
podílet;

4. zdůrazňuje, že je i nadále zapotřebí 
investovat do výzkumu a inovací, zejména 
má-li se EU stát hybnou silou ekologické 
a digitální transformace; zdůrazňuje, že 
významný přínos v tomto ohledu 
představuje program Horizont Evropa, 
a považuje za nezbytné poskytnout malým 
a středním podnikům odpovídající podporu 
v oblasti výzkumu a inovací, aby se mohly 
na těchto obrovských výzvách aktivně 
podílet; vítá dodatečné finanční 
prostředky, které jsou k dispozici v rámci 
REACT-EU na rok 2022, zejména pokud 
jde o operace ESF a Fondu evropské 
pomoci nejchudším osobám (FEAD), 
a naléhavě vyzývá členské státy, aby tyto 
zdroje urychleně vyčlenily na zmírnění 
sociálních dopadů krize;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. jednoznačně podporuje regionální 
politiku jako hlavní investiční nástroj 
rozpočtu EU, který umožňuje 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost, a jeden ze základních kamenů 
oživení; zdůrazňuje, že regionální politika 
hraje významnou úlohu při dosahování 
strategických cílů EU, jako je 
zaměstnanost, zelená ekonomika 
a inovace, a že je hybnou silou 
inkluzivnější a udržitelnější Unie;

5. jednoznačně podporuje 
financování na podporu soudržnosti jako 
hlavní nástroj financování z rozpočtu EU, 
který umožňuje hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost, a jeden ze základních 
kamenů oživení; zdůrazňuje, že 
financování na podporu soudržnosti hraje 
významnou úlohu při dosahování 
strategických cílů EU, jako je 
zaměstnanost, boj proti chudobě, rovnost 
žen a mužů, klimaticky neutrální 
ekonomika a inovace, a že je hybnou silou 
inkluzivnější a udržitelnější Unie; 
zdůrazňuje, že regionální politika musí 
hrát klíčovou úlohu při podpoře rovných 
pracovních příležitostí pro všechna 
pohlaví a při podpoře rekvalifikace 
pracovníků tím, že zajistí odpovídající 
celoživotní odbornou přípravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. jednoznačně podporuje regionální 
politiku jako hlavní investiční nástroj 
rozpočtu EU, který umožňuje 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost, a jeden ze základních kamenů 
oživení; zdůrazňuje, že regionální politika 

5. jednoznačně podporuje regionální 
politiku jako hlavní investiční nástroj 
rozpočtu EU, který umožňuje 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost, a jeden ze základních kamenů 
oživení; zdůrazňuje, že regionální politika 
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hraje významnou úlohu při dosahování 
strategických cílů EU, jako je 
zaměstnanost, zelená ekonomika a inovace, 
a že je hybnou silou inkluzivnější 
a udržitelnější Unie;

hraje významnou úlohu při dosahování 
strategických cílů EU, jako je 
zaměstnanost, zelená ekonomika a inovace, 
a že je hybnou silou inkluzivnější 
a udržitelnější Unie; zdůrazňuje nové 
výzvy, kterým čelí regionální politika, 
a zejména spravedlivou transformaci 
a potřebu udržet a rozvíjet průmyslový 
potenciál a lidský kapitál postižených 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že během pandemie 
a po ní je prioritou zachování pracovních 
míst, a za tímto účelem by měl rozpočet 
EU lépe odrážet a koordinovat 
pokračování a rozšíření mimořádných 
opatření na ochranu všech pracovníků, 
včetně pracovníků s nejistým 
zaměstnáním a samostatně výdělečně 
činnými osobami, pokud to bude nutné do 
plného oživení hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že programy Unie by 
měly klást důraz na projekty, které 
podporují a zlepšují zachování stávajících 
pracovních míst a vytváření nových 
kvalitních pracovních míst se zaručenými 
pracovními právy a stabilními 
a regulovanými mzdami a pracovními 
podmínkami a také účinně a rozhodně 
bojují proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení; dále zdůrazňuje, že je důležité 
vymýtit chudobu, včetně dětské chudoby, 
a řešit sociální nerovnosti 
a nezaměstnanost mladých lidí a jejich 
přístup na trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. je toho názoru, že monitorování 
dopadů nezaměstnanosti během 
pandemie, zejména v případech, kdy se 
výrazně zvýšila, bude důležité, neboť tyto 
dopady může být těžší zmírnit s dočasnou 
podporou, a dále zdůrazňuje, že 
přehodnocení norem ochrany 
v nezaměstnanosti a aktivních politik trhu 
práce pomůže řešit očekávané změny ve 
strukturách trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
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Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 5 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5d. je pevně přesvědčen, že všichni 
pracovníci, bez ohledu na svůj 
zaměstnanecký status nebo pracovní 
sektor, by měli požívat ochrany 
poskytované pracovněprávními předpisy 
bez ohledu na svou pracovní smlouvu 
nebo povahu svého pracovního poměru 
a měli by být chráněni před jakoukoli 
diskriminací nebo výjimkami, které 
penalizují mladé pracovníky nebo jiné 
zranitelné skupiny; uznává, že většina 
odvětví, která byla krizí COVID-19 
zasažena nejvíce, jsou odvětví s vysokým 
zastoupením žen a klíčová odvětví, z nichž 
některá se již vyznačují nejistými 
pracovními podmínkami, a že je třeba 
vyvinout zvláštní úsilí a během období 
oživení vyčlenit zvláštní zdroje na zlepšení 
podmínek zaměstnávání a uznávání těchto 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 5 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5e. připomíná, že pandemie má větší 
dopad na ženy, pokud jde o zdravotní 
rizika, již existující nerovnosti 
v zaměstnání a povinnosti v oblasti péče, 
a důrazně prosazuje řešení, jak zastavit 
přímou a nepřímou diskriminaci žen 
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během krize; vyzdvihuje důležitost 
navýšeného financování opatření na 
podporu rovnosti žen a mužů a jejich 
rovného přístupu na pracovní trh; je 
pevně přesvědčen, že sestavování rozpočtu 
zohledňujícího rovnost žen a mužů musí 
být začleněno do souhrnného rozpočtu na 
rok 2022, aby bylo možné lépe sladit 
politiky a činnosti, které podporují rovnou 
účast žen na trhu práce, a aby byly 
k dispozici komplexní systémy pro 
monitorování a měření rozpočtových 
prostředků přidělených na rovnost žen 
a mužů; připomíná důležitost 
ambiciózního financování a dalších 
nástrojů na podporu právních předpisů 
a politik v oblasti boje proti diskriminaci 
a jejich provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu potvrzuje význam 
a potenciál programu „EU pro zdraví“, 
který se v novém víceletém finančním 
rámci (VFR) stal nejrozsáhlejším 
programem v oblasti zdraví, jenž byl kdy 
financován z rozpočtu EU; očekává, že 
bude posílena součinnost mezi všemi 
programy EU, které zajišťují dodatečné 
investice do odvětví zdravotnictví, jako 
jsou ESF+, EFRR, Horizont Evropa 
a Digitální Evropa;

6. znovu potvrzuje význam 
a potenciál programu „EU pro zdraví“, 
který se v novém víceletém finančním 
rámci (VFR) stal nejrozsáhlejším 
programem v oblasti zdraví, jenž byl kdy 
financován z rozpočtu EU; vyzývá k tomu, 
aby finanční prostředky Unie byly 
využívány k zajištění přístupu ke 
zdravotnictví pro všechny prostřednictvím 
podpory zaměřené na zřizování 
lékařských ordinací a zachování 
nemocnic ve venkovských oblastech; 
důrazně vybízí ke stanovení společných 
norem na ochranu zdraví pracovníků a ke 
stanovení vyvážených řešení, která zajistí 
přístup k očkování, počínaje nejvíce 
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exponovanými skupinami; očekává, že 
bude posílena součinnost mezi všemi 
programy EU, které zajišťují dodatečné 
investice do odvětví zdravotnictví, jako 
jsou ESF+, EFRR, Horizont Evropa 
a Digitální Evropa;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu potvrzuje význam 
a potenciál programu „EU pro zdraví“, 
který se v novém víceletém finančním 
rámci (VFR) stal nejrozsáhlejším 
programem v oblasti zdraví, jenž byl kdy 
financován z rozpočtu EU; očekává, že 
bude posílena součinnost mezi všemi 
programy EU, které zajišťují dodatečné 
investice do odvětví zdravotnictví, jako 
jsou ESF+, EFRR, Horizont Evropa 
a Digitální Evropa;

6. znovu potvrzuje význam 
a potenciál programu „EU pro zdraví“, 
který se v novém víceletém finančním 
rámci (VFR) stal nejrozsáhlejším 
programem v oblasti zdraví, jenž byl kdy 
financován z rozpočtu EU; očekává, že 
bude posílena součinnost mezi všemi 
programy EU, které zajišťují dodatečné 
investice do odvětví zdravotnictví, jako 
jsou ESF+, EFRR, Horizont Evropa 
a Digitální Evropa; zdůrazňuje, že je třeba 
plně využít potenciál tohoto programu, 
a to i budováním soběstačnosti Evropy 
v oblasti zdravotnických výrobků 
a prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že by měly být dány 
k dispozici finanční prostředky, které 
zajistí správné a úplné uplatňování 
a prosazování pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, což je klíčové 
opatření k omezení šíření viru a k tomu, 
aby se hospodářské činnosti opět vrátily 
k normálnímu stavu; opakuje, že 
inspektoráty práce by se měly být 
významně podílet na prosazování opatření 
v oblasti BOZP, jejichž cílem je 
předcházet onemocnění COVID-19, jakož 
i do vytváření pokynů a pomoci 
zaměstnavatelům a pracovníkům, a že 
zvláštní pozornost by měla být věnována 
vysoce rizikovým odvětvím, jako je 
zdravotní péče, služby, vzdělávání 
a doprava; vyzývá členské státy, aby 
poskytovaly odpovídající podporu 
inspektorátům práce a dostály doporučení 
MOP, které doporučuje 1 inspektora 
práce na 10 000 pracovníků, a aby posílily 
úlohu zástupců odborů v oblasti zdraví 
a bezpečnosti na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
univerzální a solidární veřejné systémy 
zdravotní péče v rámci sociálního modelu 
EU a závazku ke kvalitním veřejným 
službám, a to investováním do veřejných 
a neziskových systémů, aby se zajistilo 
dostatečné množství kvalifikovaných, 
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dobře vyškolených a dobře placených 
pracovníků, kteří jsou schopni reagovat 
na potřeby obyvatel; důrazně doporučuje 
investice do vzdělávání a dovedností 
zlepšením specializace programů odborné 
přípravy a poskytnutím práva na přístup 
k aktivním politikám na trhu práce 
pracovníkům; vyzývá členské státy, aby 
nedostatek zdravotníků řešily 
investováním do jejich dovedností 
a oceňováním a podporou zdravotnických 
profesí a zvyšováním jejich přitažlivosti 
a dostupnosti, se zvláštním zaměřením na 
venkovské a odlehlé oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že existuje značné 
riziko problémů v oblasti duševního zdraví 
a snížení duševní pohody, což by se ještě 
zhoršilo v důsledku ztráty pracovních míst 
i nejistoty pracovních míst, a je toho 
názoru, že lidé budou potřebovat zvláštní 
podporu při návratu k normálnímu stavu 
a při řešení problémů, které pandemie 
přináší, a vyzývá členské státy, aby 
věnovaly pozornost způsobům, jak zmírnit 
rizika duševního zdraví v případě dalších 
vln koronaviru COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
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Muñoz

Návrh usnesení
Nadpis (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sociální oživení a provádění evropského 
pilíře sociálních práv

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 6 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6e. připomíná, že provádění 
evropského pilíře sociálních práv na 
základě udržitelného růstu vysoce 
konkurenčního sociálně-tržního 
hospodářství, s cílem dosáhnout plné 
zaměstnanosti a sociálního pokroku, 
prosazovat rovnost pro všechny 
a mezigenerační solidaritu a zaručit práva 
dítěte v souladu s ustanoveními Smlouvy 
o Evropské unii je klíčové pro vytvoření 
kvalitních pracovních míst a větší 
prosperity pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 6 f (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6f. zdůrazňuje význam přístupu 
k rovným právům, jako je sociální 
ochrana a ochrana příjmů, a potřebu 
naléhavých opatření k řešení 
nezaměstnanosti, včetně nezaměstnanosti 
mladých lidí, zejména během krize 
COVID-19; připomíná, že prováděním 
evropského pilíře sociálních práv se tato 
práva rozšíří na všechny pracovníky bez 
ohledu na jejich pracovní poměr a rozšíří 
stejná práva na pokrytí pracovníků 
v nestandardních formách práce a na 
osoby samostatně výdělečně činné; 
domnívá se, že provádění evropského 
pilíře sociálních práv by mělo být 
doplněno zřízením evropských 
mechanismů zajištění na ochranu 
zaměstnanosti a boj proti 
nezaměstnanosti, včetně zachování 
pracovních míst a příjmů pracovníků 
v situacích vnějších otřesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 6 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6g. je toho názoru, že ambiciózní 
akční plán na vysoké úrovni pro 
provádění 20 zásad evropského pilíře 
sociálních práv se závazky ke sbližování 
směrem nahoru pomůže zajistit EU 
vyvážený a udržitelný hospodářský růst, 
podpořit sociální a územní soudržnost 
a prohloubit hospodářskou a politickou 
integraci EU; je pevně přesvědčen, že 
akční plán bude sloužit jako nástroj pro 
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EU, členské státy a sociální partnery 
k řešení výzev, jimž Evropa čelí, jako je 
digitalizace, ekologická transformace 
a demografická změna, a pomůže zmírnit 
negativní dopady pandemie COVID-19 na 
zdraví, zaměstnanost a sociální 
a hospodářské aspekty; zdůrazňuje, že na 
financování akčního plánu by měly být 
přiděleny dostatečné zdroje a dokud 
nebudou hospodářské dopady pandemie 
viditelné, měly by být doplněny obecnou 
únikovou doložkou podpořenou 
soudržnými politikami ECB, jakož 
i Paktem o stabilitě a růstu, jehož cílem je 
celkový blahobyt obyvatel, začlenění na 
trhu práce a ochrana pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 6 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6h. je toho názoru, že facilita na 
podporu oživení a odolnosti musí přispívat 
k provádění evropského pilíře sociálních 
práv s cílem vytvářet stabilní kvalitní 
pracovní místa, sociální soudržnost 
a začlenění, a zdůrazňuje, že sociální cíle 
by měly být začleněny do všech 
příslušných právních předpisů a nařízení 
a do prováděcích plánů souvisejících 
s nástrojem Next Generation EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
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Muñoz

Návrh usnesení
Bod 6 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6i. připomíná, že sociální dialog 
a sociální partneři musí být základním 
kamenem plánu na podporu oživení, musí 
vytvářet odpovědnost za reformy 
a investice a zajistit, aby environmentální 
a digitální transformace byla sociálně 
spravedlivá, a domnívá se, že kolektivní 
vyjednávání je klíčem k zajištění 
efektivních výsledků v oblasti 
zaměstnanosti a sociálních věcí a k 
zajištění lepšího přijímání a uplatňování 
sociálních práv; zdůrazňuje, že sociální 
partneři, a to jak na vnitrostátní úrovni, 
tak na úrovni EU, by měli podstatně 
přispívat k provádění evropského pilíře 
sociálních práv a měli by být systematicky 
zapojeni do navrhování, provádění 
a monitorování vnitrostátních 
a evropských plánů na podporu oživení 
a odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
José Gusmão

Návrh usnesení
Nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Řešení výzvy digitální a ekologické 
transformace

Řešení výzvy digitální a ekologické 
transformace a sociální spravedlnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
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Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že krize COVID-19 
ještě prohloubila naléhavou potřebu 
odstranit digitální propast a posílit digitální 
transformaci Evropy; poukazuje na to, že je 
důležité zajistit součinnost mezi programy 
EU, aby byly vytvořeny takové podmínky, 
které umožní rychlejší zavádění 
průlomových technologií a inovací na trh; 
domnívá se, že program Digitální Evropa 
má zásadní význam pro zlepšení 
konkurenceschopnosti Evropy v globální 
digitální ekonomice a pro dosažení 
technologické suverenity; očekává, že tento 
program posílí v rámci EU investice do 
vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé 
inteligence a kybernetické bezpečnosti, ale 
i podporu pokročilých digitálních 
dovedností v celé ekonomice a společnosti;

7. připomíná, že přechod na digitální 
a klimaticky neutrální ekonomiku, která 
poskytuje důstojné pracovní podmínky 
a plně respektuje pracovní práva, bude 
vyžadovat investice do přizpůsobení 
průmyslových výrobních zařízení, zlepšení 
souvisejících infrastruktur, propojení, 
bezpečnosti sítí a budoucí organizace 
práce, jakož i investic do nových způsobů, 
jak pracovníkům poskytovat sociální 
a organizační podporu, jako je zlepšení 
pracovních podmínek pracovníků na 
dálku a zavedení „práva na odpojení“ na 
evropské úrovni; zdůrazňuje, že krize 
COVID-19 ještě prohloubila naléhavou 
potřebu odstranit digitální propast a posílit 
digitální transformaci Evropy; poukazuje 
na to, že je důležité zajistit součinnost mezi 
programy EU, aby byly vytvořeny takové 
podmínky, které umožní rychlejší zavádění 
průlomových technologií a inovací na trh; 
domnívá se, že program Digitální Evropa 
má zásadní význam pro zlepšení 
konkurenceschopnosti Evropy v globální 
digitální ekonomice a pro dosažení 
technologické suverenity; očekává, že tento 
program posílí v rámci EU investice do 
vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé 
inteligence a kybernetické bezpečnosti, ale 
i podporu pokročilých digitálních 
dovedností v celé ekonomice a společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Elżbieta Rafalska, Margarita de la Pisa Carrión, Joanna Kopcińska, Beata Szydło, Anna 
Zalewska

Návrh usnesení



AM\1224066CS.docx 47/77 PE680.917v01-00

CS

Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že krize COVID-19 
ještě prohloubila naléhavou potřebu 
odstranit digitální propast a posílit digitální 
transformaci Evropy; poukazuje na to, že je 
důležité zajistit součinnost mezi programy 
EU, aby byly vytvořeny takové podmínky, 
které umožní rychlejší zavádění 
průlomových technologií a inovací na trh; 
domnívá se, že program Digitální Evropa 
má zásadní význam pro zlepšení 
konkurenceschopnosti Evropy v globální 
digitální ekonomice a pro dosažení 
technologické suverenity; očekává, že tento 
program posílí v rámci EU investice do 
vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé 
inteligence a kybernetické bezpečnosti, ale 
i podporu pokročilých digitálních 
dovedností v celé ekonomice a společnosti;

7. zdůrazňuje, že krize COVID-19 
ještě prohloubila naléhavou potřebu 
odstranit digitální propast a posílit digitální 
transformaci Evropy; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit všeobecný přístup 
k internetu a k digitálním nástrojům, a to 
i v odlehlých a venkovských oblastech; 
zdůrazňuje význam přístupu k digitálnímu 
vzdělávání a odborné přípravě, zejména 
pro osoby se zdravotním postižením 
a starší osoby; poukazuje na to, že je 
důležité zajistit součinnost mezi programy 
EU, aby byly vytvořeny takové podmínky, 
které umožní rychlejší zavádění 
průlomových technologií a inovací na trh; 
domnívá se, že program Digitální Evropa 
má zásadní význam pro zlepšení 
konkurenceschopnosti Evropy v globální 
digitální ekonomice a pro dosažení 
technologické suverenity; očekává, že tento 
program posílí v rámci EU investice do 
vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé 
inteligence a kybernetické bezpečnosti, ale 
i podporu pokročilých digitálních 
dovedností v celé ekonomice a společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že krize COVID-19 
ještě prohloubila naléhavou potřebu 
odstranit digitální propast a posílit digitální 
transformaci Evropy; poukazuje na to, že je 
důležité zajistit součinnost mezi programy 
EU, aby byly vytvořeny takové podmínky, 

7. zdůrazňuje, že krize COVID-19 
ještě prohloubila naléhavou potřebu 
odstranit digitální propast a posílit digitální 
transformaci Evropy; poukazuje na to, že je 
důležité zajistit součinnost mezi programy 
EU, aby byly vytvořeny takové podmínky, 
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které umožní rychlejší zavádění 
průlomových technologií a inovací na trh; 
domnívá se, že program Digitální Evropa 
má zásadní význam pro zlepšení 
konkurenceschopnosti Evropy v globální 
digitální ekonomice a pro dosažení 
technologické suverenity; očekává, že tento 
program posílí v rámci EU investice do 
vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé 
inteligence a kybernetické bezpečnosti, ale 
i podporu pokročilých digitálních 
dovedností v celé ekonomice a společnosti;

které umožní rychlejší zavádění 
průlomových technologií a inovací na trh; 
domnívá se, že program Digitální Evropa 
má zásadní význam pro zlepšení 
konkurenceschopnosti Evropy v globální 
digitální ekonomice a pro dosažení 
technologické suverenity; očekává, že tento 
program posílí v rámci EU investice do 
vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé 
inteligence a kybernetické bezpečnosti, ale 
i podporu pokročilých digitálních 
dovedností v celé ekonomice a společnosti; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
digitální investice a digitální transformace 
byly inkluzivní a nikdo nezůstal 
opomenut, zejména pokud jde 
o znevýhodněné skupiny a regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že krize COVID-19 
ještě prohloubila naléhavou potřebu 
odstranit digitální propast a posílit digitální 
transformaci Evropy; poukazuje na to, že je 
důležité zajistit součinnost mezi programy 
EU, aby byly vytvořeny takové podmínky, 
které umožní rychlejší zavádění 
průlomových technologií a inovací na trh; 
domnívá se, že program Digitální Evropa 
má zásadní význam pro zlepšení 
konkurenceschopnosti Evropy v globální 
digitální ekonomice a pro dosažení 
technologické suverenity; očekává, že tento 
program posílí v rámci EU investice do 
vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé 
inteligence a kybernetické bezpečnosti, ale 
i podporu pokročilých digitálních 
dovedností v celé ekonomice a společnosti;

7. zdůrazňuje, že krize COVID-19 
ještě prohloubila naléhavou potřebu 
odstranit digitální propast a posílit digitální 
transformaci Evropy; poukazuje na to, že je 
důležité zajistit součinnost mezi programy 
EU, aby byly vytvořeny takové podmínky, 
které umožní rychlejší zavádění 
průlomových technologií a inovací na trh; 
domnívá se, že program Digitální Evropa 
má zásadní význam pro zlepšení 
konkurenceschopnosti Evropy v globální 
digitální ekonomice a pro dosažení 
technologické suverenity; očekává, že tento 
program posílí v rámci EU investice do 
vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé 
inteligence a kybernetické bezpečnosti, ale 
i podporu pokročilých digitálních 
dovedností v celé ekonomice a společnosti; 
zdůrazňuje v tomto ohledu, že digitální 
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transformace musí být založena na 
přístupu zaměřeném na člověka a na 
etickém přístupu, neboť lidská důstojnost 
a lidská práva musí být chráněna ve všech 
fázích vývoje a používání digitálních 
nástrojů a umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je třeba rozhodně 
reagovat na nové výzvy zakázkové 
ekonomiky, neboť se rozrůstá počet 
digitálních platforem a chybí ochrana 
a práva pracovníků v důsledku rozsáhlého 
využívání falešné samostatné výdělečné 
činnosti nebo nejistoty, která postihuje 
především mladé pracovníky a další 
zranitelné skupiny; zdůrazňuje, že bude 
kriticky důležité co nejlépe využívat 
souhrnný rozpočet na rok 2022 a zabývat 
se budoucími politikami a opatřeními 
zaměřenými na dovednosti na podporu 
transformace trhu práce a lepšího 
přizpůsobení se demografickým změnám, 
automatizaci a digitalizaci zejména díky 
vhodnějšímu začlenění potenciálně 
zranitelných a znevýhodněných skupin na 
trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Elena Lizzi

Návrh usnesení
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Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EU při zajišťování úspěchu Zelené 
dohody pro Evropu a spravedlivého 
přechodu k udržitelnější a odolnější 
ekonomice; zdůrazňuje zejména, že je 
třeba zajistit, aby nová strategie růstu byla 
podpořena odpovídajícími zdroji, aby Unie 
mohla dostát svým závazkům a zároveň 
zajistit, aby nikdo nebyl opomenut, a hodlá 
pečlivě sledovat provádění strategie 
v rámci rozpočtu na rok 2022; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že klíčovým 
prvkem obnovení konkurenceschopnosti 
a budování strategické autonomie EU je 
moderní a odolná infrastruktura EU; 
uznává proto přínos Nástroje pro propojení 
Evropy a kosmických programů EU;

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EU při pokračování Zelené dohody pro 
Evropu a spravedlivého přechodu 
k udržitelnější a odolnější ekonomice; 
zdůrazňuje zejména, že je třeba zajistit, aby 
nová strategie růstu a přehodnocení 
pracovních míst v návaznosti na digitální 
a ekologickou transformaci byly 
podpořeny odpovídajícími zdroji, aby Unie 
mohla dostát svým závazkům a zároveň 
zajistit, aby nikdo nebyl opomenut, a hodlá 
pečlivě sledovat provádění strategie 
v rámci rozpočtu na rok 2022; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že klíčovým 
prvkem obnovení konkurenceschopnosti 
a budování strategické autonomie EU je 
moderní a odolná infrastruktura EU; 
uznává proto přínos Nástroje pro propojení 
Evropy a kosmických programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EU při zajišťování úspěchu Zelené dohody 
pro Evropu a spravedlivého přechodu 
k udržitelnější a odolnější ekonomice; 
zdůrazňuje zejména, že je třeba zajistit, aby 
nová strategie růstu byla podpořena 
odpovídajícími zdroji, aby Unie mohla 
dostát svým závazkům a zároveň zajistit, 
aby nikdo nebyl opomenut, a hodlá pečlivě 
sledovat provádění strategie v rámci 
rozpočtu na rok 2022; v této souvislosti 

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EU při zajišťování úspěchu Zelené dohody 
pro Evropu a spravedlivého přechodu 
k udržitelnější a odolnější ekonomice tím, 
že zlepší životní podmínky všech a sníží 
sociální nerovnosti a hospodářskou 
nerovnováhu mezi členskými státy 
a rozdíly mezi ženami a muži 
a generacemi; zdůrazňuje zejména, že je 
třeba zajistit, aby nová strategie růstu byla 
podpořena odpovídajícími zdroji, aby Unie 
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zdůrazňuje, že klíčovým prvkem obnovení 
konkurenceschopnosti a budování 
strategické autonomie EU je moderní 
a odolná infrastruktura EU; uznává proto 
přínos Nástroje pro propojení Evropy 
a kosmických programů EU;

mohla dostát svým závazkům a zároveň 
zajistit, aby spravedlivá transformace 
nikoho a žádné místo neopomněla 
a zabývala se sociálními a ekonomickými 
nerovnostmi a zaměřila se zejména na 
ochranu pracovníků, a hodlá pečlivě 
sledovat provádění strategie a také 
začleňování klimatu a biologické 
rozmanitosti v rámci rozpočtu na rok 2022; 
znovu opakuje, že přechod ke klimaticky 
neutrální ekonomice a udržitelné 
společnosti musí jít ruku v ruce 
s prováděním evropského pilíře sociálních 
práv; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
klíčovým prvkem obnovení 
konkurenceschopnosti a budování 
strategické autonomie EU je moderní 
a odolná infrastruktura EU; uznává proto 
přínos Nástroje pro propojení Evropy 
a kosmických programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
zajistit, aby digitální a ekologická 
transformace vycházela z nejvyšší úrovně 
sociální spravedlnosti, zvyšování 
blahobytu, sociálního pokroku, 
bezpečnosti, prosperity, rovnosti 
a začleňování, a to podporou investic do 
kvalitních pracovních míst s důstojnou 
mzdou;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
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Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že úsilí o oživení by 
mělo přinést kvalitní pracovní příležitosti, 
které odpovídají kontextu digitální 
transformace Evropy a Zelené dohody pro 
Evropu a udržitelného rozvoje 
v klimaticky neutrální ekonomice, a měly 
by být doplněny silným sociálním 
rozměrem, řešením sociálních 
a hospodářských nerovností a potřeb osob 
nejvíce postižených krizí, zejména 
současných a potenciálně zranitelných 
a znevýhodněných skupin; domnívá se, že 
spravedlivá transformace, která podporuje 
Zelenou dohodu, a zasazuje se o digitální 
transformaci zaměřenou na člověka, musí 
vypracovat regionální přístup k řešení 
regionálních rozdílů a usnadnit hladký 
přechod na rovnost žen a mužů 
a opatření, která budou ku prospěchu 
všem pracovníkům a budou řádně chránit 
osoby, které jsou nuceny k pracovním 
změnám;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. domnívá se, že rozpočet EU by měl 
zaručit právo na bydlení pro všechny; 
požaduje proto dostatečné financování na 
podporu státních investic do bydlení 
s cílem účinně řešit rostoucí problém 
nedostatku dostupného bydlení, špatných 
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podmínek bydlení, vyloučení z přístupu 
k bydlení a bezdomovectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vítá Fond pro spravedlivou 
transformaci (FST) a zdůrazňuje, že FST 
se musí zaměřit na potřeby jednotlivců 
a dobré sociální podmínky a vést 
k sociální udržitelnosti podporou 
vytváření důstojných a udržitelných 
pracovních míst, rekvalifikací pracovníků 
a vytvářením sociální infrastruktury, aby 
nikdo nebyl opomenut; je pevně 
přesvědčen, že opatření pro spravedlivou 
transformaci umožní plné provedení 
zelené a digitální transformace 
a současně zajistí pracovníkům, že budou 
mít i nadále stabilní pracovní místa nebo 
příjem dostatečný k zachování dobré 
životní úrovně pro ně a jejich rodiny, a za 
tímto účelem podpoří přístup ke kvalitním 
pracovním příležitostem, aktivní politiky 
trhu práce, včetně politik v oblasti 
rekvalifikace a odborné přípravy 
a rozsáhlých investic do vytváření 
pracovních míst a správy věcí veřejných 
na základě sociálního dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli
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Návrh usnesení
Nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zajištění lepších vyhlídek pro mladou 
generaci a řešení demografických výzev

Zajištění lepších vyhlídek pro mladou 
generaci a řešení sociálních 
a demografických výzev

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod -9 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-9. podporuje rozpočet EU, který 
prosazuje rovnost ve všech životních 
fázích – od začátku až do konce lidského 
života; za tímto účelem vyzývá k vytvoření 
programu na podporu členských států, 
které chtějí zřídit nebo posílit veřejnou 
všeobecnou síť péče o děti a starší osoby 
a veřejnou síť péče o osoby se zvláštními 
potřebami, jako jsou osoby se zdravotním 
postižením nebo osoby, které potřebují 
dlouhodobou péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že stejně jako v období 
po finanční krizi v roce 2008 jsou to opět 

9. zdůrazňuje, že stejně jako v období 
po finanční krizi v roce 2008 jsou to opět 
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mladí lidé, na něž krize COVID-19 doléhá 
obzvláště tíživě; zdůrazňuje proto, že by 
měly být plně prozkoumány všechny 
možnosti financování s cílem zlepšit 
začlenění mladých lidí na trh práce i jejich 
životní vyhlídky;

mladí lidé, a zejména mladí lidé ze 
zranitelných skupin, na něž krize COVID-
19 doléhá obzvláště tíživě; zdůrazňuje 
proto, že by měly být plně prozkoumány 
všechny možnosti financování s cílem 
zlepšit začlenění mladých lidí na trh práce 
i jejich životní vyhlídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že stejně jako v období 
po finanční krizi v roce 2008 jsou to opět 
mladí lidé, na něž krize COVID-19 doléhá 
obzvláště tíživě; zdůrazňuje proto, že by 
měly být plně prozkoumány všechny 
možnosti financování s cílem zlepšit 
začlenění mladých lidí na trh práce i jejich 
životní vyhlídky;

9. zdůrazňuje, že stejně jako v období 
po finanční krizi v roce 2008 jsou to opět 
mladí lidé, na něž krize COVID-19 doléhá 
obzvláště tíživě; zdůrazňuje proto, že by 
měly být plně prozkoumány všechny 
možnosti financování s cílem zlepšit 
začlenění mladých lidí na trh práce i jejich 
životní vyhlídky, čímž se vytvoří lepší 
příležitosti pro děti a mladé lidi; vítá 
v tomto ohledu balíček opatření na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí, 
zejména posílený systém záruk pro mladé 
lidi, a zdůrazňuje, že je třeba, aby členské 
státy tyto prostředky provedly 
investováním příslušných fondů EU, které 
jsou k dispozici v rámci ESF+, iniciativy 
YEI, REACT-EU, EFRR a facility na 
podporu oživení a odolnosti, do jejich 
vzdělávání, odborné přípravy, zvyšování 
kvalifikace a zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Romana Tomc
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že stejně jako v období 
po finanční krizi v roce 2008 jsou to opět 
mladí lidé, na něž krize COVID-19 doléhá 
obzvláště tíživě; zdůrazňuje proto, že by 
měly být plně prozkoumány všechny 
možnosti financování s cílem zlepšit 
začlenění mladých lidí na trh práce i jejich 
životní vyhlídky;

9. zdůrazňuje, že stejně jako v období 
po finanční krizi v roce 2008 jsou to opět 
mladí lidé, na něž krize COVID-19 doléhá 
obzvláště tíživě; zdůrazňuje změny 
životních návyků a pracovních vzorců; 
zdůrazňuje proto, že by měly být plně 
prozkoumány všechny možnosti 
financování s cílem zlepšit začlenění 
mladých lidí na trh práce i jejich životní 
vyhlídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že stejně jako v období 
po finanční krizi v roce 2008 jsou to opět 
mladí lidé, na něž krize COVID-19 doléhá 
obzvláště tíživě; zdůrazňuje proto, že by 
měly být plně prozkoumány všechny 
možnosti financování s cílem zlepšit 
začlenění mladých lidí na trh práce i jejich 
životní vyhlídky;

9. zdůrazňuje, že stejně jako v období 
po finanční krizi v roce 2008 jsou to opět 
mladí lidé, na něž krize COVID-19 doléhá 
obzvláště tíživě; zdůrazňuje, že by měla 
být poskytnuta zvláštní podpora mladým 
pracovníkům, kteří jsou krizí zasaženi 
nejvíce, a to i kvůli jejich nejistým 
pracovním podmínkám a dočasným 
pracovním místům, a zdůrazňuje proto, že 
by měly být plně prozkoumány všechny 
možnosti financování s cílem zlepšit 
začlenění mladých lidí na trh práce i jejich 
životní vyhlídky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že stejně jako v období 
po finanční krizi v roce 2008 jsou to opět 
mladí lidé, na něž krize COVID-19 doléhá 
obzvláště tíživě; zdůrazňuje proto, že by 
měly být plně prozkoumány všechny 
možnosti financování s cílem zlepšit 
začlenění mladých lidí na trh práce i jejich 
životní vyhlídky;

9. zdůrazňuje, že stejně jako v období 
po finanční krizi v roce 2008 jsou to opět 
mladí lidé, na něž krize COVID-19 doléhá 
obzvláště tíživě; zdůrazňuje proto, že by 
měly být plně prozkoumány všechny 
možnosti financování s cílem zlepšit 
začlenění mladých lidí na trh práce i jejich 
životní vyhlídky; zdůrazňuje, že veřejné 
výdaje by se měly zaměřit na lidský kapitál 
a na vzdělávání a odbornou přípravu, 
které jsou přizpůsobeny nové realitě na 
trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že stejně jako v období 
po finanční krizi v roce 2008 jsou to opět 
mladí lidé, na něž krize COVID-19 doléhá 
obzvláště tíživě; zdůrazňuje proto, že by 
měly být plně prozkoumány všechny 
možnosti financování s cílem zlepšit 
začlenění mladých lidí na trh práce i jejich 
životní vyhlídky;

9. zdůrazňuje, že stejně jako v období 
po finanční krizi v roce 2008 jsou to opět 
mladí lidé, na něž krize COVID-19 doléhá 
obzvláště tíživě; zdůrazňuje proto, že by 
měly být plně prozkoumány všechny 
možnosti financování s cílem zlepšit 
začlenění mladých lidí na trh práce i jejich 
životní vyhlídky; připomíná, že posílená 
a závazná záruka pro mladé lidi může hrát 
důležitou úlohu při podpoře členských 
států, aby v souvislosti se Zelenou 
dohodou pro Evropu investovaly do 
vytváření pracovních příležitostí 
v klimaticky neutrálním, energeticky 
účinném a oběhovém hospodářství 
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a získání kvalifikované pracovní síly pro 
tato pracovní místa, což zajistí, aby při 
přechodu na klimaticky neutrální 
ekonomiku nebyli opomenuti žádní mladí 
lidé, zejména osoby patřící do 
znevýhodněných skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. znovu vyzývá Komisi, aby 
bezodkladně poskytla evropskou záruku 
pro děti s cílem zajistit, aby každé dítě 
v Evropě ohrožené chudobou nebo 
sociálním vyloučením mělo přístup 
k bezplatné zdravotní péči, vzdělávání, 
předškolnímu vzdělávání a péči, 
důstojnému bydlení a přiměřené výživě, 
a zdůrazňuje, že je třeba, aby byla tato 
záruka doprovázena dostatečnými 
investicemi v rámci ESF+;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, že Unie nemůže nalézt 
udržitelnou cestu k obnově bez své mladé 
generace; poukazuje v této souvislosti na 
to, že je nesmírně důležité navýšit finanční 
zdroje pro programy Unie, jako je 

10. trvá na tom, že Unie nemůže nalézt 
udržitelnou cestu k obnově bez své mladé 
generace; poukazuje v této souvislosti na 
to, že je nesmírně důležité navýšit finanční 
zdroje pro programy Unie, jako je 
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Erasmus+, které mají nespornou zásluhu 
na rozšiřování nabídky v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy 
a pracovních příležitostí v celé Unii; 
zdůrazňuje potenciál tohoto programu, 
pokud jde o inkluzivní podporu excelence, 
inovací a podnikání;

Erasmus+, jejichž větší zapojení v celé 
Unii je nesporné; zdůrazňuje potenciál 
tohoto programu, pokud jde o inkluzivní 
podporu excelence, inovací a podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, že Unie nemůže nalézt 
udržitelnou cestu k obnově bez své mladé 
generace; poukazuje v této souvislosti na 
to, že je nesmírně důležité navýšit finanční 
zdroje pro programy Unie, jako je 
Erasmus+, které mají nespornou zásluhu na 
rozšiřování nabídky v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a pracovních příležitostí 
v celé Unii; zdůrazňuje potenciál tohoto 
programu, pokud jde o inkluzivní podporu 
excelence, inovací a podnikání;

10. trvá na tom, že Unie nemůže nalézt 
udržitelnou cestu k obnově bez své mladé 
generace; poukazuje v této souvislosti na 
to, že je nesmírně důležité navýšit finanční 
zdroje pro programy Unie, které mladým 
lidem poskytují příležitosti ke vzdělání 
nebo dobrovolnické činnosti v zahraničí, 
jako je Erasmus+, které mají nespornou 
zásluhu na rozšiřování nabídky v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy a pracovních 
příležitostí v celé Unii; zdůrazňuje 
potenciál tohoto programu, pokud jde 
o inkluzivní podporu excelence, inovací, 
podnikání a propojení mezi lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, že Unie nemůže nalézt 
udržitelnou cestu k obnově bez své mladé 
generace; poukazuje v této souvislosti na 
to, že je nesmírně důležité navýšit finanční 
zdroje pro programy Unie, jako je 
Erasmus+, které mají nespornou zásluhu na 
rozšiřování nabídky v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a pracovních příležitostí 
v celé Unii; zdůrazňuje potenciál tohoto 
programu, pokud jde o inkluzivní podporu 
excelence, inovací a podnikání;

10. trvá na tom, že Unie nemůže nalézt 
udržitelnou cestu k obnově bez své mladé 
generace; vyzývá členské státy a Komisi, 
aby k boji proti nezaměstnanosti mladých 
lidí přistupovaly jako k záležitosti, kterou 
je třeba řešit prioritně, zejména v rámci 
evropského úsilí o oživení, a aby plně 
využívaly finančních nástrojů, jako je 
záruka pro mladé lidi, a programů EU, 
jako je Erasmus+, a přijaly cílená 
opatření k řešení problému 
nezaměstnanosti mladých lidí; poukazuje 
v této souvislosti na to, že je nesmírně 
důležité navýšit finanční zdroje pro 
programy Unie, jako je Erasmus+, které 
mají nespornou zásluhu na rozšiřování 
nabídky v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy a pracovních příležitostí v celé 
Unii; zdůrazňuje potenciál tohoto 
programu, pokud jde o inkluzivní podporu 
mobility, excelence, inovací a podnikání; 
vyzývá členské státy, a to nejen ty nejvíce 
zasažené nezaměstnaností mladých lidí, 
aby i nadále investovaly dostatečné zdroje 
z fondu ESF+ do opatření na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí, a vyčlenily 
nejméně 12,5 % svých zdrojů z uvedeného 
fondu na cílená opatření a strukturální 
reformy zaměřené na podporu kvalitní 
zaměstnanosti mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, že Unie nemůže nalézt 
udržitelnou cestu k obnově bez své mladé 

10. trvá na tom, že Unie nemůže nalézt 
udržitelnou cestu k obnově bez své mladé 
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generace; poukazuje v této souvislosti na 
to, že je nesmírně důležité navýšit finanční 
zdroje pro programy Unie, jako je 
Erasmus+, které mají nespornou zásluhu na 
rozšiřování nabídky v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a pracovních příležitostí 
v celé Unii; zdůrazňuje potenciál tohoto 
programu, pokud jde o inkluzivní podporu 
excelence, inovací a podnikání;

generace; poukazuje v této souvislosti na 
to, že je nesmírně důležité navýšit finanční 
zdroje pro programy Unie, jako je 
Erasmus+, které mají nespornou zásluhu na 
rozšiřování nabídky v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a pracovních příležitostí 
v celé Unii; zdůrazňuje potenciál tohoto 
programu, pokud jde o inkluzivní podporu 
excelence, inovací a podnikání; 
zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 
programy monitorování a hodnocení 
Iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí s cílem zajistit účinný přístup 
mladých lidí na trh práce a jejich 
integraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná klíčovou úlohu 
odborného vzdělávání a přípravy při 
poskytování znalostí, dovedností 
a kompetencí nezbytných pro mladé lidi, 
kteří vstupují na trh práce; zdůrazňuje, že 
je třeba investovat do kvality a přitažlivosti 
odborného vzdělávání a přípravy 
prostřednictvím ESF+ a posíleného 
systému záruk pro mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
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Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyjadřuje politování nad tím, že 
chudobou či sociálním vyloučením je 
ohrožena více než čtvrtina všech dětí 
v EU; zdůrazňuje, že v souvislosti 
s oživením po pandemii COVID-19 bude 
boj proti dětské chudobě v nadcházejících 
letech ještě důležitější; v tomto ohledu vítá 
závazek Komise k vytvoření evropské 
záruky pro děti, která bude přispívat 
k tomu, aby každé dítě v Evropě ohrožené 
chudobou nebo sociálním vyloučením 
mělo přístup k nejzákladnějšímu souboru 
práv, jako je zdravotní péče, péče o děti, 
vzdělání, řádná výživa a důstojné bydlení; 
vyzývá v této souvislosti všechny členské 
státy, nejen ty nejvíce zasažené dětskou 
chudobou, aby vyčlenily alespoň 5 % 
zdrojů z ESF+ v rámci sdíleného řízení na 
podporu činností v rámci evropské záruky 
pro děti; dále vyzývá Komisi, aby dala 
k dispozici veškeré možné zdroje pro 
provádění záruky pro děti, včetně 
ReactEU, facility na podporu oživení a 
odolnosti atd., a členské státy, aby je 
využily;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba nalézt 
udržitelná a dlouhodobá řešení pro úspěšný 
boj se strukturálními demografickými 
výzvami a pro zmírnění odlivu mozků ve 
venkovských, odlehlých a méně 
rozvinutých oblastech EU; zdůrazňuje, že 
jsou zapotřebí finanční zdroje na oživení 

11. zdůrazňuje, že je třeba nalézt 
udržitelná a dlouhodobá řešení pro úspěšný 
boj se strukturálními demografickými 
výzvami a pro zmírnění odlivu mozků 
a nedostatku pracovníků a dovedností ve 
venkovských, odlehlých a méně 
rozvinutých oblastech EU; zdůrazňuje, že 
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oblastí, které se potýkají s vylidňováním, 
a na poskytnutí adekvátní podpory 
stárnoucí evropské populaci k zajištění 
přístupu k zdravotní péči, mobilitě 
a veřejným službám; zdůrazňuje, že je 
třeba vytvořit vhodné struktury, které 
budou zkoumat trendy a navrhovat 
opatření, jejichž prostřednictvím bude 
možné náležitě řešit demografické změny;

jsou zapotřebí finanční zdroje na oživení 
oblastí, které se potýkají s vylidňováním, 
a na poskytnutí adekvátní podpory 
stárnoucí evropské populaci k zajištění 
přístupu k zdravotní péči, mobilitě 
a veřejným službám a zejména přístupu na 
trh práce; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
vhodné struktury, které budou zkoumat 
trendy a navrhovat opatření, jejichž 
prostřednictvím bude možné náležitě řešit 
demografické změny;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Romana Tomc

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba nalézt 
udržitelná a dlouhodobá řešení pro úspěšný 
boj se strukturálními demografickými 
výzvami a pro zmírnění odlivu mozků ve 
venkovských, odlehlých a méně 
rozvinutých oblastech EU; zdůrazňuje, že 
jsou zapotřebí finanční zdroje na oživení 
oblastí, které se potýkají s vylidňováním, 
a na poskytnutí adekvátní podpory 
stárnoucí evropské populaci k zajištění 
přístupu k zdravotní péči, mobilitě 
a veřejným službám; zdůrazňuje, že je 
třeba vytvořit vhodné struktury, které 
budou zkoumat trendy a navrhovat 
opatření, jejichž prostřednictvím bude 
možné náležitě řešit demografické změny;

11. zdůrazňuje, že je třeba nalézt 
udržitelná a dlouhodobá řešení pro úspěšný 
boj se strukturálními demografickými 
výzvami a pro zmírnění odlivu mozků ve 
venkovských, odlehlých a méně 
rozvinutých oblastech EU; zdůrazňuje, že 
jsou zapotřebí finanční zdroje na oživení 
oblastí, které se potýkají s vylidňováním, 
a na poskytnutí adekvátní podpory 
rodinám a stárnoucí evropské populaci 
k zajištění přístupu k zdravotní péči 
a dlouhodobé péči, mobilitě a veřejným 
službám; zdůrazňuje, že v rámci pandemie 
COVID-19, úmrtí a sociálních opatření 
jsou nejvíce postiženi starší lidé; 
zdůrazňuje proto, že je třeba vytvořit 
vhodné struktury, které budou zkoumat 
trendy a navrhovat opatření, jejichž 
prostřednictvím bude možné náležitě 
komplexně řešit demografické změny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba nalézt 
udržitelná a dlouhodobá řešení pro úspěšný 
boj se strukturálními demografickými 
výzvami a pro zmírnění odlivu mozků ve 
venkovských, odlehlých a méně 
rozvinutých oblastech EU; zdůrazňuje, že 
jsou zapotřebí finanční zdroje na oživení 
oblastí, které se potýkají s vylidňováním, 
a na poskytnutí adekvátní podpory 
stárnoucí evropské populaci k zajištění 
přístupu k zdravotní péči, mobilitě 
a veřejným službám; zdůrazňuje, že je 
třeba vytvořit vhodné struktury, které 
budou zkoumat trendy a navrhovat 
opatření, jejichž prostřednictvím bude 
možné náležitě řešit demografické změny;

11. zdůrazňuje, že je třeba nalézt 
udržitelná a dlouhodobá řešení pro úspěšný 
boj se strukturálními demografickými 
výzvami a pro zmírnění odlivu mozků ve 
venkovských, odlehlých a méně 
rozvinutých oblastech EU; zdůrazňuje, že 
jsou zapotřebí finanční zdroje na oživení 
oblastí, které se potýkají s vylidňováním 
a poklesem porodnosti, a na poskytnutí 
adekvátní podpory stárnoucí evropské 
populaci k zajištění přístupu k zdravotní 
péči, mobilitě a veřejným službám; 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit vhodné 
struktury, které budou zkoumat trendy 
a navrhovat opatření, jejichž 
prostřednictvím bude možné náležitě řešit 
demografické změny;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba nalézt 
udržitelná a dlouhodobá řešení pro úspěšný 
boj se strukturálními demografickými 
výzvami a pro zmírnění odlivu mozků ve 
venkovských, odlehlých a méně 
rozvinutých oblastech EU; zdůrazňuje, že 
jsou zapotřebí finanční zdroje na oživení 
oblastí, které se potýkají s vylidňováním, 
a na poskytnutí adekvátní podpory 
stárnoucí evropské populaci k zajištění 

11. zdůrazňuje, že je třeba nalézt 
udržitelná a dlouhodobá řešení pro úspěšný 
boj se strukturálními demografickými 
výzvami a pro zmírnění odlivu mozků ve 
venkovských, odlehlých a méně 
rozvinutých oblastech EU; zdůrazňuje, že 
jsou zapotřebí finanční zdroje na oživení 
oblastí, které se potýkají s vylidňováním, 
a na poskytnutí adekvátní podpory 
stárnoucí evropské populaci k zajištění 



AM\1224066CS.docx 65/77 PE680.917v01-00

CS

přístupu k zdravotní péči, mobilitě 
a veřejným službám; zdůrazňuje, že je 
třeba vytvořit vhodné struktury, které 
budou zkoumat trendy a navrhovat 
opatření, jejichž prostřednictvím bude 
možné náležitě řešit demografické změny;

přístupu k zdravotní péči, mobilitě, 
celoživotnímu učení a veřejným službám; 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit vhodné 
struktury, které budou zkoumat trendy 
a navrhovat opatření, jejichž 
prostřednictvím bude možné náležitě řešit 
demografické změny;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba nalézt 
udržitelná a dlouhodobá řešení pro úspěšný 
boj se strukturálními demografickými 
výzvami a pro zmírnění odlivu mozků ve 
venkovských, odlehlých a méně 
rozvinutých oblastech EU; zdůrazňuje, že 
jsou zapotřebí finanční zdroje na oživení 
oblastí, které se potýkají s vylidňováním, 
a na poskytnutí adekvátní podpory 
stárnoucí evropské populaci k zajištění 
přístupu k zdravotní péči, mobilitě 
a veřejným službám; zdůrazňuje, že je 
třeba vytvořit vhodné struktury, které 
budou zkoumat trendy a navrhovat 
opatření, jejichž prostřednictvím bude 
možné náležitě řešit demografické změny;

11. zdůrazňuje, že je třeba nalézt 
udržitelná a dlouhodobá řešení pro úspěšný 
boj se strukturálními demografickými 
výzvami a pro zmírnění odlivu mozků ve 
venkovských, odlehlých a méně 
rozvinutých oblastech EU; zdůrazňuje, že 
jsou zapotřebí finanční zdroje na oživení 
oblastí, které se potýkají s vylidňováním, 
například poskytnutím lepší podpory 
mladým rodinám, budováním dostupné 
a kvalitní infrastruktury péče o děti, starší 
osoby nebo osoby se zdravotním 
postižením, a na poskytnutí adekvátní 
podpory stárnoucí evropské populaci 
k zajištění přístupu k zdravotní péči, 
mobilitě a veřejným službám; zdůrazňuje 
potenciál digitálních řešení pro vytvoření 
možností práce na dálku, která lidem 
umožní vykonávat svou práci, aniž by bylo 
nutné stěhovat se do větších měst; 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit vhodné 
struktury, které budou zkoumat trendy 
a navrhovat opatření, jejichž 
prostřednictvím bude možné náležitě řešit 
demografické změny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 96
Elżbieta Rafalska, Margarita de la Pisa Carrión, Joanna Kopcińska, Beata Szydło, Anna 
Zalewska

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že je třeba nalézt 
udržitelná a dlouhodobá řešení pro úspěšný 
boj se strukturálními demografickými 
výzvami a pro zmírnění odlivu mozků ve 
venkovských, odlehlých a méně 
rozvinutých oblastech EU; zdůrazňuje, že 
jsou zapotřebí finanční zdroje na oživení 
oblastí, které se potýkají s vylidňováním, 
a na poskytnutí adekvátní podpory 
stárnoucí evropské populaci k zajištění 
přístupu k zdravotní péči, mobilitě 
a veřejným službám; zdůrazňuje, že je 
třeba vytvořit vhodné struktury, které 
budou zkoumat trendy a navrhovat 
opatření, jejichž prostřednictvím bude 
možné náležitě řešit demografické změny;

11. zdůrazňuje, že je třeba nalézt 
udržitelná a dlouhodobá řešení pro úspěšný 
boj se strukturálními demografickými 
výzvami a pro zmírnění odlivu mozků ve 
venkovských, odlehlých a méně 
rozvinutých oblastech EU; zdůrazňuje, že 
pandemií COVID-19 byli obzvláště silně 
zasaženi starší lidé, neboť riziko 
závažného průběhu onemocnění COVID-
19 se s věkem zvyšuje; zdůrazňuje, že jsou 
zapotřebí finanční zdroje na oživení 
oblastí, které se potýkají s vylidňováním, 
a na poskytnutí adekvátní podpory 
stárnoucí evropské populaci k zajištění 
přístupu k zdravotní péči, dlouhodobé péči, 
mobilitě a veřejným službám; zdůrazňuje, 
že je třeba vytvořit vhodné struktury, které 
budou zkoumat trendy a navrhovat 
opatření, jejichž prostřednictvím bude 
možné náležitě řešit demografické změny;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že do souhrnného 
rozpočtu na rok 2022 musí být zahrnuto 
zohlednění rovnosti žen a mužů 
a začleňování osob se zdravotním 
postižením, aby bylo možné lépe sladit 
politiky a činnosti, které podporují rovnou 
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účast žen a osob se zdravotním postižením 
na trhu práce, a aby byly k dispozici 
komplexní systémy pro monitorování 
a měření těchto rozpočtových prostředků 
v souladu se závazky EU v rámci 
evropských strategií rovnosti žen a mužů 
a práv osob se zdravotním postižením 
a Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením; připomíná vážnou 
hospodářskou ztrátu v důsledku rozdílů 
v zaměstnanosti žen a mužů a zdůrazňuje 
zásadní úlohu, kterou by ženy mohly hrát 
při zaplnění nedostatku pracovních sil na 
trhu práce EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná, že pandemie COVID-
19 znovu odhalila nedostatek politických 
reakcí na dopady demografických změn 
v EU, jako je nedostatek cenově 
dostupného bydlení, kvalitních 
pečovatelských zařízení a dostatečných 
pečovatelských a podpůrných služeb; 
zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2022 by 
měl zdůraznit význam ochrany 
a prosazování důstojnosti starších osob 
a jejich základních práv v EU; požaduje 
dále dostatečné financování na podporu 
investic do bydlení s cílem účinně řešit 
rostoucí problém nedostatku dostupného 
bydlení, špatných podmínek bydlení, 
vyloučení z přístupu k bydlení 
a bezdomovectví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vyzývá členské státy, aby více 
využívaly zdroje z ESF a z Fondu pro 
spravedlivou transformaci (FST) 
a kombinovaly je s vnitrostátními 
a místními investicemi s cílem řešit 
sociální vyloučení, energetickou chudobu 
a materiální deprivaci, aby účinně 
bojovaly proti digitální propasti 
a digitálnímu vyloučení, a to zejména ve 
venkovských oblastech a mezi mladými 
lidmi, staršími lidmi a osobami se 
zdravotním postižením, a aby zajišťovaly 
přístup k digitálním nástrojům 
a programům a k cenově dostupným 
komunikačním infrastrukturám;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že hospodářský růst 
a prosperita, vnitřní bezpečnost, ochrana 
vnějších hranic EU, řádné fungování 
schengenského prostoru a svoboda pohybu 
v rámci EU jsou neoddělitelně spjaty 
a vzájemně prospěšné; zdůrazňuje, že další 
integrace schengenského prostoru na 
základě odborných hodnocení by členským 
státům na vnějších hranicích poskytla lepší 

12. domnívá se, že hospodářský růst 
a prosperita, vnitřní bezpečnost, ochrana 
vnějších hranic EU, řádné fungování 
schengenského prostoru a svoboda pohybu 
v rámci EU pro pracovníky 
a poskytovatele služeb jsou neoddělitelně 
spjaty a vzájemně prospěšné; zdůrazňuje, 
že další integrace schengenského prostoru 
na základě odborných hodnocení by 
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finanční příležitosti pro ochranu hranic; 
zdůrazňuje význam masivních investic EU 
v oblasti vnitřní bezpečnosti s cílem posílit 
vymahatelnost práva EU a reakci justice na 
přeshraniční trestnou činnost a podpořit 
výměnu informací;

členským státům na vnějších hranicích 
poskytla lepší finanční příležitosti pro 
ochranu hranic; zdůrazňuje význam 
masivních investic EU v oblasti vnitřní 
bezpečnosti s cílem posílit vymahatelnost 
práva EU a reakci justice na přeshraniční 
trestnou činnost a podpořit výměnu 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že hospodářský růst 
a prosperita, vnitřní bezpečnost, ochrana 
vnějších hranic EU, řádné fungování 
schengenského prostoru a svoboda pohybu 
v rámci EU jsou neoddělitelně spjaty 
a vzájemně prospěšné; zdůrazňuje, že další 
integrace schengenského prostoru na 
základě odborných hodnocení by členským 
státům na vnějších hranicích poskytla lepší 
finanční příležitosti pro ochranu hranic; 
zdůrazňuje význam masivních investic EU 
v oblasti vnitřní bezpečnosti s cílem posílit 
vymahatelnost práva EU a reakci justice na 
přeshraniční trestnou činnost a podpořit 
výměnu informací;

12. domnívá se, že hospodářský růst 
a prosperita, vnitřní bezpečnost, ochrana 
vnějších hranic EU, řádné fungování 
schengenského prostoru a svoboda pohybu 
v rámci EU jsou neoddělitelně spjaty 
a vzájemně prospěšné; zdůrazňuje, že další 
integrace schengenského prostoru na 
základě odborných hodnocení by členským 
státům na vnějších hranicích poskytla lepší 
finanční příležitosti pro ochranu hranic; 
zdůrazňuje význam masivních investic EU 
v oblasti vnitřní bezpečnosti s cílem posílit 
vymahatelnost práva EU a reakci justice na 
přeshraniční trestnou činnost a podpořit 
výměnu informací; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je důležité budovat mezi 
členskými státy důvěru, která je zásadní 
pro funkční soudní spolupráci 
a spolupráci v oblasti prosazování práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Radan Kanev

Návrh usnesení



PE680.917v01-00 70/77 AM\1224066CS.docx

CS

Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje potřebu odpovídajícího 
financování, personálního zajištění 
a odborné přípravy zaměstnanců pro 
všechny agentury působící v oblasti 
bezpečnosti, spravedlnosti a ochrany 
hranic, aby mohly plnit své rozšířené 
povinnosti, a dále zdůrazňuje význam 
jejich vzájemné spolupráce, potřebu 
technologických inovací a přizpůsobení 
a jejich zásadní úlohu při posilování 
spolupráce a koordinace mezi členskými 
státy;

13. zdůrazňuje potřebu odpovídajícího 
financování, personálního zajištění 
a odborné přípravy zaměstnanců pro 
všechny agentury působící v oblasti 
bezpečnosti, spravedlnosti a ochrany 
hranic, práce a zdraví, aby mohly plnit své 
rozšířené povinnosti, a dále zdůrazňuje 
význam jejich vzájemné spolupráce, 
potřebu technologických inovací 
a přizpůsobení a jejich zásadní úlohu při 
posilování spolupráce a koordinace mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že EU má povinnost 
zajistit, aby měla odpovídající zdroje 
k řešení geopolitických důsledků krize a k 
zajištění bezpečného a stabilního 
globálního prostředí;

15. zdůrazňuje, že EU má společně 
s členskými státy povinnost zajistit, aby 
měla odpovídající zdroje k řešení 
geopolitických důsledků krize a k zajištění 
bezpečného a stabilního globálního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že EU má povinnost 15. zdůrazňuje, že EU má povinnost 
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zajistit, aby měla odpovídající zdroje 
k řešení geopolitických důsledků krize a k 
zajištění bezpečného a stabilního 
globálního prostředí;

zajistit, aby měla odpovídající zdroje 
a společně s mezinárodními partnery 
a třetími zeměmi prozkoumala účinné 
způsoby k řešení geopolitických důsledků 
krize a k zajištění bezpečného a stabilního 
globálního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že vzhledem 
k pozdnímu přijetí VFR na období 2021–
2027 bylo výrazně zpožděno spuštění 
stěžejních programů EU, jako jsou 
Erasmus + nebo Horizont Evropa, ale 
i financování Zelené dohody pro Evropu 
a strategií digitalizace; očekává proto, že 
bude vynaloženo veškeré úsilí k zajištění 
toho, aby všechny nové programy EU 
v roce 2022 již plně fungovaly; v této 
souvislosti připomíná společné prohlášení 
Parlamentu, Rady a Komise o řešení 
dopadu krize způsobené onemocněním 
COVID-19, které bylo vydáno ve 
společných závěrech o rozpočtu na rok 
2021 a v němž je zvláštní pozornost 
věnována hospodářským sektorům, které 
jsou krizí nejvíce zasaženy, jako jsou malé 
a střední podniky a odvětví cestovního 
ruchu a pohostinství, a osobám, které krize 
postihla nejvíce;

17. zdůrazňuje, že vzhledem 
k pozdnímu přijetí VFR na období 2021–
2027 bylo výrazně zpožděno spuštění 
stěžejních programů EU, jako jsou 
Erasmus + nebo Horizont Evropa, ale 
i financování Zelené dohody pro Evropu 
a strategií digitalizace; očekává proto, že 
bude vynaloženo veškeré úsilí k zajištění 
toho, aby všechny nové programy EU 
v roce 2022 již plně fungovaly; v této 
souvislosti připomíná společné prohlášení 
Parlamentu, Rady a Komise o řešení 
dopadu krize způsobené onemocněním 
COVID-19, které bylo vydáno ve 
společných závěrech o rozpočtu na rok 
2021 a v němž je zvláštní pozornost 
věnována řešení sociálního dopadu 
pandemie COVID-19 v hospodářských 
sektorech, které jsou krizí nejvíce 
zasaženy, jako jsou malé a střední podniky 
a odvětví cestovního ruchu a pohostinství, 
a osobám a pracovníkům, které krize 
postihla nejvíce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že vzhledem 
k pozdnímu přijetí VFR na období 2021–
2027 bylo výrazně zpožděno spuštění 
stěžejních programů EU, jako jsou 
Erasmus + nebo Horizont Evropa, ale 
i financování Zelené dohody pro Evropu 
a strategií digitalizace; očekává proto, že 
bude vynaloženo veškeré úsilí k zajištění 
toho, aby všechny nové programy EU 
v roce 2022 již plně fungovaly; v této 
souvislosti připomíná společné prohlášení 
Parlamentu, Rady a Komise o řešení 
dopadu krize způsobené onemocněním 
COVID-19, které bylo vydáno ve 
společných závěrech o rozpočtu na rok 
2021 a v němž je zvláštní pozornost 
věnována hospodářským sektorům, které 
jsou krizí nejvíce zasaženy, jako jsou malé 
a střední podniky a odvětví cestovního 
ruchu a pohostinství, a osobám, které krize 
postihla nejvíce;

17. zdůrazňuje, že vzhledem 
k pozdnímu přijetí VFR na období 2021–
2027 bylo výrazně zpožděno spuštění 
stěžejních programů EU, jako jsou 
Erasmus +, ESF+ nebo Horizont Evropa, 
ale i financování Zelené dohody pro 
Evropu a strategií digitalizace; očekává 
proto, že bude vynaloženo veškeré úsilí 
k zajištění toho, aby všechny nové 
programy EU v roce 2022 již plně 
fungovaly; v této souvislosti připomíná 
společné prohlášení Parlamentu, Rady 
a Komise o řešení dopadu krize způsobené 
onemocněním COVID-19, které bylo 
vydáno ve společných závěrech o rozpočtu 
na rok 2021 a v němž je zvláštní pozornost 
věnována hospodářským sektorům, které 
jsou krizí nejvíce zasaženy, jako jsou malé 
a střední podniky a odvětví cestovního 
ruchu a pohostinství, a osobám, které krize 
postihla nejvíce, jako jsou zranitelné 
skupiny, zejména nejchudší lidé; opakuje, 
že je důležité, aby rozpočet na rok 2022 
a jeho programy a operace byly plně 
v souladu se zásadami evropského pilíře 
sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že vzhledem 17. zdůrazňuje, že vzhledem 
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k pozdnímu přijetí VFR na období 2021–
2027 bylo výrazně zpožděno spuštění 
stěžejních programů EU, jako jsou 
Erasmus + nebo Horizont Evropa, ale 
i financování Zelené dohody pro Evropu 
a strategií digitalizace; očekává proto, že 
bude vynaloženo veškeré úsilí k zajištění 
toho, aby všechny nové programy EU 
v roce 2022 již plně fungovaly; v této 
souvislosti připomíná společné prohlášení 
Parlamentu, Rady a Komise o řešení 
dopadu krize způsobené onemocněním 
COVID-19, které bylo vydáno ve 
společných závěrech o rozpočtu na rok 
2021 a v němž je zvláštní pozornost 
věnována hospodářským sektorům, které 
jsou krizí nejvíce zasaženy, jako jsou malé 
a střední podniky a odvětví cestovního 
ruchu a pohostinství, a osobám, které krize 
postihla nejvíce;    

k pozdnímu přijetí VFR na období 2021–
2027 bylo výrazně zpožděno spuštění 
stěžejních programů EU, jako jsou 
Erasmus + nebo Horizont Evropa, ale 
i financování Zelené dohody pro Evropu 
a strategií digitalizace; očekává proto, že 
bude vynaloženo veškeré úsilí k zajištění 
toho, aby všechny nové programy EU 
v roce 2022 již plně fungovaly; v této 
souvislosti připomíná společné prohlášení 
Parlamentu, Rady a Komise o řešení 
dopadu krize způsobené onemocněním 
COVID-19, které bylo vydáno ve 
společných závěrech o rozpočtu na rok 
2021 a v němž je zvláštní pozornost 
věnována hospodářským sektorům, které 
jsou krizí nejvíce zasaženy, jako jsou malé 
a střední podniky a odvětví cestovního 
ruchu a pohostinství, a osobám, které krize 
postihla nejvíce; zdůrazňuje, že je třeba 
podporovat všechny příslušné zúčastněné 
strany, včetně nevládních organizací 
poskytujících sociální služby, a pomoci 
zmírnit negativní dopad pandemie na 
nejzranitelnější skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. připomíná důležitou úlohu, kterou 
může revidovaný Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci (EFG) hrát 
pro propuštěné pracovníky při podpoře 
a rekvalifikaci pracovníků, kteří byli 
propuštěni v důsledku hospodářského 
dopadu krize COVID-19; domnívá se, že 
členské státy by měly využívat fond 
a široce šířit informace o možnostech 
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podpory pro pracovníky a jejich zástupce;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Miriam Lexmann

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že rozpočet Unie na rok 
2022 bude mostem mezi první a druhou 
etapou plánu na zavedení nových vlastních 
zdrojů; poukazuje v této souvislosti na 
potřebu hladkého provádění, aby nové 
vlastní zdroje pokryly alespoň výdaje 
spojené se splácením nástroje na podporu 
oživení;

20. zdůrazňuje, že rozpočet Unie na rok 
2022 bude mostem mezi první a druhou 
etapou plánu na zavedení nových vlastních 
zdrojů; poukazuje v této souvislosti na 
potřebu hladkého provádění, které 
v souladu se zásadou subsidiarity zajistí, 
aby nové vlastní zdroje pokryly alespoň 
výdaje spojené se splácením nástroje na 
podporu oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Samira Rafaela, Alin Mituța, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, 
Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá k tomu, aby rozpočet Unie 
na rok 2022 věnoval zvláštní pozornost 
potřebám zámořských zemí a území (ZZÚ) 
a vztahům s nimi, neboť jsou obzvláště 
poškozeny sociálními a hospodářskými 
důsledky pandemie COVID-19 a jsou 
zranitelnější vůči nepříznivým dopadům 
změny klimatu; dále zdůrazňuje, že je 
třeba zlepšit přístup ZZÚ k finančním 
prostředkům, protože kvůli svému 
zvláštnímu statusu a malé velikosti 
disponují omezenými administrativními 
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zdroji a odbornými znalostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. s pocitem zklamání připomíná, že 
od ledna 2021 bylo propuštěno 60 
zaměstnanců, kteří pracovali jako externí 
zaměstnanci ve stravovacích službách 
Parlamentu, protože nabídkové řízení na 
smluvní stravovací služby nebylo 
obnoveno; zdůrazňuje, že Evropský 
parlament by měl jít příkladem pro to, aby 
během pandemie zůstalo v práci co 
nejvíce klíčových pracovníků; vyjadřuje 
v tomto smyslu silné znepokojení nad 
smlouvami a pracovními podmínkami 
pracovníků poskytujících Parlamentu 
základní a strukturální služby, jako je 
úklid a stravování; vyzývá v tomto ohledu 
Evropský parlament, aby prozkoumal 
možnost zajištění těchto pracovních míst 
a služeb u Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. připomíná, že pilotní projekty 
a přípravné akce jsou velmi cenným 
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nástrojem pro zahájení nových činností 
a politik v oblastech zaměstnanosti 
a sociálního začleňování a že několik 
myšlenek výboru EMPL bylo v minulosti 
úspěšně realizováno v podobě pilotních 
projektů a přípravných akcí; vyjadřuje 
však obavy ohledně objektivity 
předběžných hodnocení Komise, která 
mají významný dopad na jejich přijetí 
v Parlamentu; dále vyzývá k tomu, aby 
provádění pilotních projektů 
a přípravných akcí bylo transparentní a v 
souladu s jejich přijatými cíli 
a doporučeními; vyzývá Komisi, aby 
z důvodů účinnosti upřednostňovala 
provádění těchto projektů a činností 
prostřednictvím agentur EU, pokud 
spadají do oblastí jejich odbornosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. připomíná významný přínos 
agentur, které se zabývají širokou škálou 
otázek zaměstnanosti a sociálních otázek, 
jako jsou životní a pracovní podmínky, 
mobilita, zdraví a bezpečnost, dovednosti 
atd., a shromažďováním údajů, zejména 
prostřednictvím průzkumů; zdůrazňuje, že 
jejich úlohy se neustále vyvíjejí, a proto se 
jim musí poskytnout potřebné zdroje pro 
jejich plnění; zejména vyzývá k řádnému 
personálnímu obsazení a financování 
nového Evropského orgánu pro pracovní 
záležitosti;

Or. en
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