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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 
573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2019)0620),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 149 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0117/2019),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30. 
října 20191,

– po konzultaci s Výborem regionů,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0000/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Síť má za cíl posílit kapacitu, 
efektivitu a účinnost veřejných služeb 
zaměstnanosti poskytnutím platformy pro 

(2) Síť má za cíl posílit kapacitu, 
efektivitu a účinnost veřejných služeb 
zaměstnanosti poskytnutím platformy pro 

1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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porovnávání výsledků na evropské úrovni, 
určováním osvědčených postupů 
a zavedením systému vzájemného učení. 
Jejím záměrem je také poskytovat VSZ 
více možností, jak pomáhat rozvoji 
inovativních, fakticky založených politik v 
souladu s příslušnými politickými 
iniciativami Unie.

porovnávání výsledků na evropské úrovni, 
určováním osvědčených postupů 
a zavedením systému vzájemného učení, a 
to za účelem aktivní podpory 
zaměstnanosti a důstojné práce. Jejím 
záměrem je také poskytovat VSZ více 
možností, jak pomáhat rozvoji 
inovativních, fakticky založených politik v 
souladu s příslušnými politickými 
iniciativami Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Síť by měla i nadále organizovat 
spolupráci a kontakty s ostatními 
zúčastněnými stranami na trhu práce s 
cílem podpořit jejich součinnost, a to 
zejména spolupráci s agenturami Unie 
v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky, 
vzdělávání a odborné přípravy, aby se 
zajistil konzistentní politický rámec.

(6) Síť by měla i nadále spolupracovat 
s ostatními zúčastněnými stranami na trhu 
práce, zejména s agenturami Unie v oblasti 
zaměstnanosti, sociální politiky, vzdělávání 
a odborné přípravy, jakož i se sociálními 
partnery s cílem podpořit součinnost a v 
případě potřeby zajistit konzistentní 
politický rámec.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Bod odůvodnění 1

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1) Bod odůvodnění 1 se nahrazuje 
tímto:

(1) Evropská rada přijala v závěrech 
ze dne 17. června 2010 strategii Evropa 
2020 pro zaměstnanost a inteligentní 

„(1) Článek 3 Smlouvy o Evropské unii 
označuje za cíl spojený s vytvořením 
vnitřního trhu udržitelný rozvoj založený 
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a udržitelný růst podporující začlenění 
(dále jen „strategie Evropa 2020“). 
Vyslovila se pro mobilizaci veškerých 
nástrojů a politik Unie na podporu 
dosažení společných cílů a vyzvala členské 
státy k přijetí posílených koordinovaných 
opatření. Veřejné služby zaměstnanosti 
(VSZ) hrají ústřední úlohu z hlediska 
svého přínosu k dosažení hlavního cíle 
míry zaměstnanosti strategie Evropa 2020, 
kterým je dosažení 75 % zaměstnanosti 
žen a mužů ve věku od 20 do 64 let do 
roku 2020, zejména snížením 
nezaměstnanosti mladých lidí.

mimo jiné na plné zaměstnanosti a 
sociálním pokroku.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) Vkládá se nový bod odůvodnění, 
který zní:
„(1a) Článek 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) označuje za jeden 
z cílů, k nimž je nutné přihlížet při 
vymezování a provádění politik a činností 
Unie, podporu vysoké úrovně 
zaměstnanosti.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Bod odůvodnění 16
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Platné znění Pozměňovací návrh

(-1b) Bod odůvodnění 16 se nahrazuje 
tímto:

(16) Financování sítě a jejích iniciativ 
by mělo být zajišťováno prostřednictvím 
oddílu Progress/zaměstnanost programu 
Evropské unie pro zaměstnanost a sociální 
inovace („EaSI“), zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1296/2013, do výše rozpočtových 
prostředků stanovených Evropským 
parlamentem a Radou.

„(16) Financování sítě a jejích iniciativ 
by mělo být případně zajišťováno v 
souladu s finančním plánováním Unie a 
nemělo by překračovat výši rozpočtových 
prostředků stanovených Evropským 
parlamentem a Radou.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 c (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Bod odůvodnění 17

Platné znění Pozměňovací návrh

(-1c) Bod odůvodnění 17 se nahrazuje 
tímto:

(17) U projektů navržených sítí nebo 
identifikovaných v rámci činností 
vzájemného učení a následně prováděných 
v jednotlivých VSZ by členské státy měly 
mít přístup k financování z Evropského 
sociálního fondu (ESF), Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
a programu Horizont 2020 – rámcového 
programu Unie pro výzkum a inovace 
(2014–2020), zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1291/2013.

„(17) U projektů navržených sítí nebo 
identifikovaných v rámci činností 
vzájemného učení a následně prováděných 
v jednotlivých VSZ by členské státy měly 
mít přístup k financování z příslušných 
programů Unie.“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím 
sítě podpořit spolupráci mezi členskými 
státy na poli zaměstnanosti, v oblastech 
působnosti VSZ, s cílem přispět k 
provádění politik Unie v oblasti 
zaměstnanosti. Tyto kroky přispějí rovněž 
k provádění evropského pilíře sociálních 
práv a dosahování cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje, a podpoří tak:

Cílem tohoto rozhodnutí je prostřednictvím 
sítě podpořit spolupráci mezi členskými 
státy na poli zaměstnanosti, v oblastech 
působnosti VSZ, s cílem přispět k 
provádění politik Unie v oblasti 
zaměstnanosti, a podpořit tak:

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 –odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V čl. 3 odst. 1 se vkládá nové 
písmeno, které zní:
„aa) provádění evropského pilíře 
sociálních práv a dosahování cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje;“;

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c
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Platné znění Pozměňovací návrh

(2b) V čl. 3 odst. 1 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

c) lepší fungování trhů práce v EU; „c) lepší fungování trhů práce;“;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) V čl. 3 odst. 1 se vkládá nové 
písmeno, které zní:
„ca) rovnost žen a mužů;“;

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 d (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – písm. iii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) V čl. 4 odst. 1 písm. a) se vkládá 
nový bod, který zní:
„iiia) profesní poradenství a 
odborná příprava;“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přispívání k modernizaci a posílení 
VSZ v klíčových oblastech, v souladu 
politikami EU v oblasti zaměstnanosti, 
evropským pilířem sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje;

c) přispívání k modernizaci a posílení 
VSZ v klíčových oblastech s ohledem na 
politiky EU v oblasti zaměstnanosti, 
evropský pilíř sociálních práv a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje, jakož i na 
výzvy spojené s technologickým vývojem, 
měnícím se světem práce, prevencí 
nezaměstnanosti a zaměstnatelností 
uchazečů o zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f

Platné znění Pozměňovací návrh

(3a) V čl. 4 odst. 1 se písmeno f) 
nahrazuje tímto:

f) přijímání a provádění ročního 
pracovního programu sítě, v němž jsou 
stanoveny její pracovní metody, očekávané 
výsledky a podrobnosti související 
s prováděním systémů učení na základě 
srovnávání;

„f) přijímání a provádění ročního 
pracovního programu sítě, v němž jsou 
stanoveny její pracovní metody, očekávané 
výsledky, podrobnosti související 
s prováděním systémů učení na základě 
srovnávání i strategie šíření a 
spolupráce;“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g

Platné znění Pozměňovací návrh

(3b) V čl. 4 odst. 1 se písmeno g) 
nahrazuje tímto: 

g) podpora a sdílení osvědčených 
postupů zaměřených na identifikaci 
mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani 
se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy, a na rozvoj iniciativ k zajištění 
toho, že tito mladí lidé získají dovednosti 
nezbytné k tomu, aby vstoupili na trh práce 
a udrželi se na něm.

„g) podpora a sdílení osvědčených 
postupů zaměřených na začlenění 
dlouhodobě nezaměstnaných osob a 
zdravotně postižených pracovníků na trh 
práce, jakož i na identifikaci mladých lidí, 
kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, a na 
rozvoj iniciativ k zajištění toho, že tito 
mladí lidé získají dovednosti nezbytné 
k tomu, aby vstoupili na trh práce a udrželi 
se na něm.“

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5

Spolupráce Spolupráce

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu práce 
včetně dalších poskytovatelů služeb 
zaměstnanosti a případně s agenturami EU 
v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a 
vzdělávání a odborné přípravy, se 
sociálními partnery, organizacemi 
zastupujícími nezaměstnané osoby nebo 
zranitelné skupiny, nevládními 
organizacemi působícími v oblasti 

Síť rozvíjí spolupráci s příslušnými 
zúčastněnými stranami na trhu práce, 
včetně příslušných veřejných služeb 
zaměstnanosti ze zemí mimo EU/EHP, 
dalších poskytovatelů služeb zaměstnanosti 
a sociálních partnerů, a případně s 
agenturami EU v oblasti zaměstnanosti, 
sociální politiky a vzdělávání a odborné 
přípravy, organizacemi zastupujícími 
nezaměstnané osoby nebo zranitelné 
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zaměstnanosti a regionálními a místními 
orgány tak, že je zapojí do příslušných 
činností, přizve na příslušná zasedání sítě 
a sdílí s nimi informace a údaje.

skupiny, nevládními organizacemi 
působícími v oblasti zaměstnanosti a 
regionálními a místními orgány tak, že je 
zapojí do příslušných činností, přizve na 
příslušná zasedání sítě a sdílí s nimi 
informace a údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Rozhodnutí č. 573/2014/EU
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V článku 6 se odstavec 5 
nahrazuje tímto:

5. Správní radě je nápomocen 
sekretariát zajištěný Komisí, která mu 
poskytuje zázemí. Sekretariát ve spolupráci 
s předsedou a místopředsedy připravuje 
zasedání správní rady, roční pracovní 
program a výroční zprávu sítě. Sekretariát 
úzce spolupracuje se sekretariátem Výboru 
pro zaměstnanost.

„5. Správní radě je nápomocen 
sekretariát zajištěný Komisí, která mu 
poskytuje zázemí. Sekretariát ve spolupráci 
s předsedou a místopředsedy připravuje 
zasedání správní rady, roční pracovní 
program a výroční zprávu sítě. Sekretariát 
úzce spolupracuje se sekretariátem Výboru 
pro zaměstnanost s cílem koordinovat 
iniciativy mezi sítí a Výborem pro 
zaměstnanost.“

Or. en


