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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci předkládá Rozpočtového výboru jako příslušnému 
výboru tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh usnesení
Právní východisko 13a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh usnesení
Bod odůvodnění Ga (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že klíčové cíle 
Komise zahrnují pomoc v boji proti dětské 
chudobě, podporu mladých lidí 
prostřednictvím vzdělání a příležitostí k 
úspěšnému uplatnění a větší zapojení žen 
do trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) and 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že budoucí rozpočet 
EU by měl přispívat k financování 
opatření v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti nad rámec předpokládaných 
úrovní cílených výdajů, čehož by mělo být 
dosaženo začleňováním klimatických a 
environmentálních cílů do rozhodování ve 
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všech oblastech politiky a programech v 
rámci celého cyklu politiky, přičemž je 
nutné usilovat o spravedlivý přechod, při 
němž nebude nikdo opomenut;
3b. dále vítá tvorbu pracovních míst, 
kterou může přinést Zelená dohoda pro 
Evropu, a je odhodlán zajistit důstojné 
podmínky pro všechny; proto je 
přesvědčen, že Zelená dohoda pro Evropu 
musí být doplněna intervencemi 
zaměřenými zejména na ochranu 
pracujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že prostředky na 
transformaci by neměly but určeny pouze 
na převedení pracovníků z odvětví uhlí a 
dalších fosilních paliv, nýbrž že musí 
zohlednit všechna potenciálně zasažená 
odvětví, včetně ocelářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen hrozbou nové 
finanční krize, na niž upozorňují 
mezinárodní finanční instituce v souvislosti 
s rostoucím světovým veřejným a 
soukromým dluhem (322 % světového 
HDP); obává se možných sociálních a 
politických důsledků takové krize (podle 
prognóz Mezinárodního měnového fondu 

4. je znepokojen hrozbou nové 
finanční krize, na niž upozorňují 
mezinárodní finanční instituce v souvislosti 
s rostoucím světovým veřejným a 
soukromým dluhem (322 % světového 
HDP); obává se možných sociálních a 
politických důsledků takové krize (podle 
prognóz Mezinárodního měnového fondu 
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(MMF) mohou být desetkrát tvrdší než po 
roce 2008), pokud EU nebude mít nové 
nástroje k ochraně sociální soudržnosti;

(MMF) mohou být desetkrát tvrdší než po 
roce 2008), pokud EU nebude mít nové 
nástroje k ochraně sociální soudržnosti, 
zachování pracovních míst a zamezení 
masovému propouštění;

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh usnesení
Název oddílu, body 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

...a ochránit občany EU před další 
finanční krizí

... a zaručit a dosáhnout plnou sociální, 
hospodářskou a územní soudržnost
4a. připomíná, že klíčem k vytváření 
kvalitních pracovních míst a zajištění větší 
prosperity pro všechny jsou udržitelný růst 
podporující začlenění, cílené investice a 
fiskální politika;
4b. proto zdůrazňuje, že Zelená 
dohoda musí přinášet sociální pokrok a 
zlepšit životní podmínky všech lidí a snížit 
sociální nerovnosti, hospodářskou 
nerovnováhu mezi členskými státy a 
rozdíly mezi ženami a muži a mezi 
generacemi; domnívá se, že spravedlivá 
transformace by neměla opomíjet žádnou 
skupinu občanů ani žádnou lokalitu a 
měla by řešit sociální a hospodářské 
nerovnosti; znovu opakuje, že přechod ke 
klimaticky neutrální ekonomice a 
udržitelné společnosti musí jít ruku v ruce 
s prováděním evropského pilíře sociálních 
práv;
4c. proto prosazuje ambiciózní 
rozpočet na rok 2021 s cílem podpořit 
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 
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dítěte v souladu s ustanoveními Smlouvy o 
Evropské unii;  vyzdvihuje zejména 
důležitost dostatečného financování 
opatření na podporu rovnosti žen a mužů 
a jejich rovného přístupu na pracovní trh; 
připomíná rovněž důležitost dostatečného 
financování a dalších nástrojů na 
podporu právních předpisů a politik v 
oblasti boje proti diskriminaci a jejich 
provádění;
4d. zdůrazňuje, že výše uvedené 
vyžaduje náležitě financovanou sociální 
politiku, a že je proto nutné posílit 
stávající nástroje přispívající k naplňování 
těchto cílů, zejména Evropský sociální 
fond + (ESF+) (včetně Iniciativy na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí 
(YEI)), fond evropské pomoci nejchudším 
osobám (FEAD), program EU pro 
zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a 
Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci (EFG);
4e. připomíná, že je třeba účinněji 
směrovat strukturální fondy a investice do 
podpory inkluzivního růstu, odstraňování 
nerovností a posílení sociálního 
sbližování;
4f. varuje, že jakákoli snížení rozpočtu 
pro tyto oblasti mohou oslabit efektivitu 
těchto politik a ztížit naplňování jejich 
cílů; proto trvá na tom, aby byly v příštím 
VFR zachovány a aby byly nadále 
prováděny převážně prostřednictvím 
grantů;
4g. opakuje, že tyto fondy by měly 
vytvářet synergie, aby přispěly ke snížení 
sociálních rozdílů a nerovností, s cílem 
zajistit, aby nikdo nebyl opomenut;
4h. mimoto zdůrazňuje, že je nutné 
zajistit hladký přechod mezi stávajícím 
obdobím financování a novým VFF, 
zejména mezi současnými ESF, YEI, 
FEAD a EaSI a novým ESF+;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Návrh usnesení
Bod 4 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4i. požaduje 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

Pozměňovací návrh 8
Návrh usnesení
Bod 4 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4j. připomíná, že je důležité zajistit, 
aby nikdo nebyl opomenut; proto 
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 9
Návrh usnesení
Body 4 k, 4 l, 4 m, 4 n, 4 o (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4k. připomíná, že nezaměstnanost 
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mladých lidí je i nadále nepřijatelně 
vysoká a vyznačuje se výraznými rozdíly 
mezi členskými státy;
4l. znovu proto zdůrazňuje význam 
dostatečného financování a dalších 
nástrojů na podporu opatření ke snižování 
nezaměstnanosti mladých lidí a zvyšování 
jejich zaměstnatelnosti, zejména 
programů YEI a Erasmus+;
4m. rovněž bere na vědomí návrh 
Komise začlenit v programovém období 
2021–2027 YEI do ESF+, avšak vyjadřuje 
znepokojení nad nedostatečným 
objasněním skutečných ročních 
prostředků vyhrazených na snižování 
nezaměstnanosti mladých lidí v rámci 
budoucího ESF+, zejména pokud jde o 
tematická zaměření nařízení o ESF+; 
zdůrazňuje, že je nutné zachovat alespoň 
stejnou úroveň financování na snižování 
nezaměstnanosti mladých lidí jako v 
předcházejícím programovém období;
4n. vítá závazek předsedkyně Komise 
Ursuly von der Leyenové uvedený v jejích 
politických směrech, že posílí záruky pro 
mladé lidi tím, že z nich učiní stálý nástroj 
s navýšeným rozpočtem a pravidelným 
výkaznictvím;
4o. žádá, aby bylo v roce 2021 
zajištěno financování pokračování záruky 
pro mladé lidi v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh usnesení
Body 10 a, 10 b, 10 c, 10 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyjadřuje politování nad tím, že 
chudobou či sociálním vyloučením je 
ohrožena více než čtvrtina všech dětí v 
EU;
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10b. 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;
10c. zdůrazňuje, že tato iniciativa je 
také spojena s jednáními o VFR, a žádá, 
aby byla evropská záruka pro děti 
začleněna do budoucího ESF+ a byly na 
ni po celé období VFR 2021–2027 
přiděleny nové prostředky ve výši alespoň 
5,9 miliardy EUR; 
10d. připomíná úlohu, kterou hrají 
nástroje EU při podpoře podniků a 
pracovníků při jejich přechodu na 
digitální a zelenější ekonomiku; 
připomíná význam odborného vzdělávání 
a přípravy (OVP) v éře digitalizace; žádá 
Komisi, aby posoudila další možnosti 
podpory programů OVP, především v 
oblasti vývoje softwaru a informačních 
technologií;
10e. vyzývá k tomu, aby rozpočet na rok 
2021 věnoval mimořádnou pozornost 
potřebám zámořských zemí a území (ZZÚ) 
a vztahům s nimi, vzhledem k tomu, že 
mohou být obzvláště ohroženy 
negativními dopady změny klimatu; dále 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit přístup ZZÚ 
k finančním prostředkům, jelikož kvůli 
svému zvláštnímu statusu a velikosti 
disponují omezenými správními zdroji a 
odbornými znalostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. je odhodlán zabránit nové platební 
krizi; znovu upozorňuje na to, že celkový 
strop plateb musí zohlednit nebývale velký 
objem zbývajících závazků na konci roku 
2020, který bude muset být vyrovnán v 
příštím VFR; dále konstatuje, že 
prostředky na platby se v roce 2021 
soustředí především na dokončení 
programů z období 2014–2020; zdůrazňuje 
však, že tato skutečnost by neměla bránit 
spuštění programů nových;

12. je odhodlán zabránit nové platební 
krizi; znovu upozorňuje na to, že celkový 
strop plateb musí zohlednit nebývale velký 
objem zbývajících závazků na konci roku 
2020, který bude muset být vyrovnán v 
příštím VFR; dále konstatuje, že 
prostředky na platby se v roce 2021 
soustředí především na dokončení 
programů z období 2014–2020; zdůrazňuje 
však, že by to nemělo bránit spuštění 
programů nových ani být na úkor ESF+; 

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. žádá, aby byla věnována zvláštní 
pozornost zajištění plynulého přechodu na 
financování v rámci stávající osy 
PROGRESS programu EaSI;

Or. en


