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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hodnocení Národních programů reforem 
členských států obsažené ve Výroční 
zprávě o pokroku, kterou sestavila Komise, 
a v návrhu Společné zprávy o 
zaměstnanosti ukazuje, že by členské státy 
měly usilovat o řešení těchto priorit:

2. Hodnocení Národních programů reforem 
členských států obsažené ve Výroční 
zprávě o pokroku, kterou sestavila Komise, 
a v návrhu Společné zprávy o 
zaměstnanosti ukazuje, že by členské státy 
měly usilovat o řešení těchto priorit:

– přilákání většího množství lidí 
do zaměstnání a udržení těchto lidí v 
zaměstnání, zvýšení nabídky práce a
modernizace systémů sociální ochrany, 

– přilákání většího množství lidí 
do zaměstnání a udržení těchto lidí v 
zaměstnání, zvýšení nabídky práce a 
modernizace systémů sociální ochrany,
zvolení globálního přístupu, pokud jde o  
rovnost pohlaví a nediskriminaci,

– zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a 
podniků a

– zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a 
podniků a

– zvýšení investic do lidského kapitálu 
prostřednictvím lepšího vzdělání a 
zlepšování dovedností.

– zvýšení investic do lidského kapitálu 
prostřednictvím lepšího vzdělání a 
zlepšování dovedností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Příloha – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Plnou zaměstnanost: Dosažení plné 
zaměstnanosti a snížení nezaměstnanosti 
a neaktivity zvýšením poptávky 
po pracovních silách a jejich nabídky 
prostřednictvím integrovaného přístupu 

– Plnou zaměstnanost: Dosažení plné 
zaměstnanosti a snížení nezaměstnanosti 
a neaktivity zvýšením poptávky 
po pracovních silách a jejich nabídky 
prostřednictvím integrovaného přístupu 
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flexicurity je zásadní pro udržení 
hospodářského růstu a posílení sociální 
soudržnosti. K tomu jsou zapotřebí 
politiky, které řeší současně pružnost trhů 
práce, organizaci práce a pracovní vztahy, 
a bezpečnost zaměstnání a sociální 
zabezpečení;

flexicurity je zásadní pro udržení 
hospodářského růstu a posílení sociální 
soudržnosti. K tomu jsou zapotřebí 
politiky, které řeší současně pružnost trhů 
práce, organizaci práce a pracovní vztahy, 
zejména za účelem sladění pracovního a 
rodinného života, a bezpečnost zaměstnání 
a sociální zabezpečení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Příloha – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Zlepšení kvality pracovních míst 
a produktivity práce: Úsilí o zvýšení míry 
zaměstnanosti úzce souvisí se zvyšováním 
přitažlivosti pracovních míst, kvality 
pracovních míst, růstem produktivity práce 
a snižováním segmentace a podílu chudých 
pracujících. Je třeba plně využít synergií 
mezi kvalitou pracovních míst, 
produktivitou a zaměstnaností.

– Zlepšení kvality pracovních míst 
a produktivity práce: Úsilí o zvýšení míry 
zaměstnanosti úzce souvisí se zvyšováním 
přitažlivosti pracovních míst, kvality 
pracovních míst, růstem produktivity práce 
a snižováním segmentace, počtu nejistých 
pracovních míst, a podílu chudých 
pracujících. Je třeba plně využít synergií 
mezi kvalitou pracovních míst, 
produktivitou a zaměstnaností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Příloha – pododstavec 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posilování sociální a územní soudržnosti: 
Je třeba jednoznačných opatření, která 
posílí sociální začleňování, budou bojovat 
proti chudobě – zejména dětské chudobě –
předcházet vyčleňování z trhu práce, 
podpoří zapojování znevýhodněných osob 

– Posilování sociální a územní soudržnosti:
Je třeba jednoznačných opatření, která 
posílí sociální začleňování, budou bojovat 
proti chudobě – zejména chudobě rodičů-
samoživitelů – předcházet vyčleňování 
z trhu práce, podpoří zapojování 
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do zaměstnání a sníží regionální rozdíly 
v zaměstnanosti, nezaměstnanosti 
a produktivitě práce, zejména 
v zaostávajících regionech. Je zapotřebí 
posílit interakci s otevřenou metodou 
koordinace v sociální ochraně a sociálním 
začleňování.

znevýhodněných osob do zaměstnání 
a sníží regionální rozdíly v zaměstnanosti, 
nezaměstnanosti a produktivitě práce, 
zejména v zaostávajících regionech. Je 
zapotřebí posílit interakci s otevřenou 
metodou koordinace v sociální ochraně 
a sociálním začleňování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Příloha – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro dosažení pokroku jsou nezbytné rovné 
příležitosti a potírání diskriminace. 
Zohlednění rovnosti pohlaví a podpora 
rovnosti žen a mužů by měly být zajištěny 
v rámci všech opatření. Zvláštní pozornost 
je také třeba věnovat podstatnému snížení 
rozdílů mezi ženami a muži na trhu práce 
v souladu s evropským paktem pro rovné 
postavení žen a mužů. To pomůže 
členským státům řešit problematiku 
demografického vývoje. V rámci nového 
mezigeneračního přístupu by se měla 
pozornost věnovat především situaci 
mladých lidí, naplňování Evropského paktu 
mládeže a podpoře přístupu k zaměstnání 
během celého pracovního života. 
V souladu s vnitrostátními cíli je třeba také 
věnovat zvláštní pozornost podstatnému 
snížení rozdílů v zaměstnanosti 
znevýhodněných osob včetně osob se 
zdravotním postižením a rozdílů mezi 
státními příslušníky třetích zemí a občanů 
Evropské unie.

Pro dosažení pokroku jsou nezbytné rovné 
příležitosti a potírání diskriminace. 
Zohlednění rovnosti pohlaví a podpora 
rovnosti žen a mužů by měly být zajištěny 
v rámci všech opatření. Zvláštní pozornost 
je také třeba věnovat podstatnému snížení 
rozdílů mezi ženami a muži na trhu práce 
v souladu s evropským paktem pro rovné 
postavení žen a mužů, zejména 
důslednému uplatňování evropských 
směrnic v oblasti rovného přístupu. To 
pomůže členským státům řešit 
problematiku demografického vývoje. 
V rámci nového mezigeneračního přístupu 
by se měla pozornost věnovat především 
situaci mladých lidí, naplňování 
Evropského paktu mládeže a podpoře 
přístupu k zaměstnání během celého 
pracovního života. V souladu 
s vnitrostátními cíli je třeba také věnovat 
zvláštní pozornost podstatnému snížení 
rozdílů v zaměstnanosti znevýhodněných 
osob včetně osob se zdravotním postižením 
a rozdílů mezi státními příslušníky třetích 
zemí a občanů Evropské unie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Příloha – pododstavec 6 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zvýšit investice do lidského kapitálu 
prostřednictvím lepšího vzdělávání 
a kvalifikace.

– zvýšit investice do lidského kapitálu 
prostřednictvím lepšího vzdělávání 
a kvalifikace a podporovat větší 
různorodost při výběru zaměstnání, aby se 
tak zvýšila zaměstnatelnost mužů a žen po 
celou dobu jejich pracovního života;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Příloha – oddíl 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvyšování úrovně zaměstnanosti 
představuje nejúčinnější způsob, jak 
dosáhnout hospodářského růstu a jak 
povzbudit hospodářství podporující 
sociální začlenění a zároveň zajistit 
záchrannou síť pro ty, kteří nejsou schopni 
pracovat. S ohledem na očekávaný pokles 
počtu obyvatel v produktivním věku je 
mnohem důležitější podporovat celoživotní 
přístup k práci a modernizaci systémů 
sociální ochrany k zajištění jejich 
přiměřenosti, finanční udržitelnosti 
a schopnosti reagovat na měnící se potřeby 
společnosti. V rámci nového 
mezigeneračního přístupu by se měla 
zvláštní pozornost věnovat odstraňování 
přetrvávajících rozdílů v zaměstnanosti žen 
a mužů a dalšímu zvýšení míry 
zaměstnanosti starších pracovníků 
a mladých lidí a podpoře aktivního 
začlenění skupin, které jsou nejvíce 
vyloučeny z trhu práce. Dále je třeba zesílit 
úsilí ke zlepšení situace mladých lidí 

Zvyšování úrovně zaměstnanosti 
představuje nejúčinnější způsob, jak 
dosáhnout hospodářského růstu a jak 
povzbudit hospodářství podporující 
sociální začlenění a zároveň zajistit 
záchrannou síť pro ty, kteří nejsou schopni 
pracovat. S ohledem na očekávaný pokles 
počtu obyvatel v produktivním věku je 
mnohem důležitější podporovat celoživotní 
přístup k práci a modernizaci systémů 
sociální ochrany k zajištění jejich 
přiměřenosti, finanční udržitelnosti 
a schopnosti reagovat na měnící se potřeby 
společnosti. V rámci nového 
mezigeneračního přístupu by se měla 
zvláštní pozornost věnovat odstraňování 
přetrvávajících rozdílů v zaměstnanosti žen 
a mužů a dalšímu zvýšení míry 
zaměstnanosti starších pracovníků 
a mladých lidí a podpoře aktivního 
začlenění skupin, které jsou nejvíce 
vyloučeny z trhu práce, zejména osob, 
které jsou oběťmi vícenásobné 
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na trhu práce a k podstatnému snížení 
nezaměstnanosti mládeže, jejíž míra 
v průměru dvakrát převyšuje celkovou 
míru nezaměstnanosti.

diskriminace.  Dále je třeba zesílit úsilí 
ke zlepšení situace mladých lidí na trhu 
práce a k podstatnému snížení 
nezaměstnanosti mládeže, jejíž míra 
v průměru dvakrát převyšuje celkovou 
míru nezaměstnanosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Příloha – oddíl 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Musí být vytvořeny vhodné podmínky, 
které umožní pokrok v oblasti 
zaměstnanosti, bez ohledu na to, zda se 
jedná o vstup do prvního zaměstnání, 
návrat do zaměstnání po určitém přerušení 
či přání prodloužit si pracovní život. 
Pro integrovaný přístup typu flexicurity 
spojující v sobě pružnost a sociální jistoty 
jsou důležité kvalita pracovních míst 
včetně platu a dalších požitků, pracovní 
podmínky, jistota zaměstnání, přístup 
k celoživotnímu vzdělávání a perspektiva 
profesního postupu a také podpora 
a podněty plynoucí ze systémů sociální 
ochrany. Pro zlepšení celoživotního 
přístupu k práci a podporu sladění 
pracovního a rodinného života je nutné 
zajistit péči o děti. Jako vhodný referenční 
ukazatel slouží zajištění péče o dítě do roku 
2010 nejméně pro 90 % dětí ve věku od 3 
let až do doby zahájení školní docházky a 
nejméně pro 33 % dětí mladších 3 let věku. 
Ke zvýšení průměrné míry zaměstnanosti 
rodičů a zejména rodičů-samoživitelů, jsou 
nutná opatření na podporu rodin. Zejména 
by členské státy měly zohlednit zvláštní
potřeby rodičů-samoživitelů a rodin 
s mnoha dětmi. K prodloužení pracovního 
života by se musel efektivní průměrný věk 
odchodu z trhu práce do roku 2010 zvýšit 

Musí být vytvořeny vhodné podmínky, 
které umožní pokrok v oblasti 
zaměstnanosti, bez ohledu na to, zda se 
jedná o vstup do prvního zaměstnání, 
návrat do zaměstnání po určitém přerušení 
či přání prodloužit si pracovní život. 
Pro integrovaný přístup typu flexicurity 
spojující v sobě pružnost a sociální jistoty 
jsou důležité kvalita pracovních míst 
včetně platu a dalších požitků, pracovní 
podmínky, jistota zaměstnání, přístup 
k celoživotnímu vzdělávání a perspektiva 
profesního postupu a také podpora 
a podněty plynoucí ze systémů sociální 
ochrany. Pro zlepšení celoživotního 
přístupu k práci a podporu sladění 
pracovního a rodinného života je nutné 
zajistit péči o děti. Jako obzvláště důležitý
referenční ukazatel slouží zajištění péče 
o dítě do roku 2010 nejméně pro 90 % dětí 
ve věku od 3 let až do doby zahájení školní 
docházky a nejméně pro 33 % dětí 
mladších 3 let věku. Ke zvýšení průměrné 
míry zaměstnanosti rodičů a zejména 
rodičů-samoživitelů, jsou nutná opatření na 
podporu rodin. Zejména by členské státy 
měly zohlednit konkrétní potřeby rodičů-
samoživitelů, rodin s mnoha dětmi a rodin, 
které pečují o starší nebo postižené osoby.
K prodloužení pracovního života by se 
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na úrovni celé EU o pět let (oproti 59,9 
v roce 2001). Členské státy by rovněž měly 
zavést opatření zajišťující ochranu zdraví, 
zdravotnickou prevenci a podporu 
zdravého životního stylu s cílem snížit 
zátěž, kterou představuje nemocnost, zvýšit 
produktivitu práce a prodloužit pracovní 
život.

musel efektivní průměrný věk odchodu 
z trhu práce do roku 2010 zvýšit na úrovni 
celé EU o pět let (oproti 59,9 v roce 2001). 
Členské státy by rovněž měly zavést 
opatření zajišťující ochranu zdraví, 
zdravotnickou prevenci a podporu 
zdravého životního stylu s cílem snížit 
zátěž, kterou představuje nemocnost, zvýšit 
produktivitu práce a prodloužit pracovní 
život.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr č. 18 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– obnovené snahy o vybudování profesní 
dráhy u mladých lidí a o snížení 
nezaměstnanosti mládeže, jak k tomu 
vyzývá Evropský pakt mládeže,

– obnovené snahy o vybudování profesní 
dráhy u mladých lidí a o snížení 
nezaměstnanosti mládeže, jak k tomu 
vyzývá Evropský pakt mládeže, a 
současně bojem proti diskriminaci z 
hlediska rovností pohlaví,

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr č. 18 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– moderních systémů sociální ochrany 
včetně důchodových systémů a systémů 
zdravotní péče zajištěním jejich sociální 
přiměřenosti, finanční udržitelnosti 
a schopnosti reagovat na měnící se potřeby 
tak, aby lépe podporovaly zapojení do trhu 
práce, setrvání v zaměstnaní 
a prodlužování pracovního života.

– moderních systémů sociální ochrany 
včetně důchodových systémů a systémů 
zdravotní péče zajištěním jejich sociální 
přiměřenosti, finanční udržitelnosti 
a schopnosti reagovat na měnící se potřeby 
tak, aby lépe podporovaly zapojení do trhu 
práce, ekonomickou nezávislost, setrvání 
v zaměstnaní a prodlužování pracovního 
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života.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr č. 19 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– rozvoje nových zdrojů pracovních míst 
v oblasti služeb pro jednotlivce i podniky, 
především na místní úrovni.

– rozvoje nových zdrojů pracovních míst 
v oblasti služeb pro jednotlivce i podniky, 
především na místní úrovni, díky 
společenské revalorizaci těchto oblastí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr č. 20 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– modernizace a posilování institucí trhu 
práce, zejména služeb zaměstnanosti, 
s cílem zajistit větší transparentnost 
příležitostí k zaměstnání a odborné 
přípravě na vnitrostátní a evropské úrovni,

– modernizace a posilování institucí trhu 
práce, zejména služeb zaměstnanosti, 
s cílem zajistit větší transparentnost 
příležitostí k zaměstnání a odborné 
přípravě na vnitrostátní a evropské úrovni 
a prostřednictvím dodržování stávajících 
norem v oblasti rovných příležitostí,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr č. 23 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– inkluzívních politik vzdělávání a odborné 
přípravy a opatření pro výrazné usnadnění 
přístupu k počáteční odborné přípravě, 
střednímu a vyššímu vzdělání včetně 
učňovského vzdělávání a odborné přípravy 
pro podnikání,

– inkluzívních politik vzdělávání a odborné 
přípravy a opatření pro výrazné usnadnění 
přístupu k počáteční odborné přípravě, 
střednímu a vyššímu vzdělání včetně 
učňovského vzdělávání a odborné přípravy 
pro podnikání a prostřednictvím podpory 
účasti žen v oblastech, v nichž jsou 
nedostatečně zastoupeny,

Or. fr

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Příloha – hlavní směr č.  23 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– efektivních strategií celoživotního 
vzdělávání nabídnutých všem ve školách, 
podnicích, orgánech veřejné správy 
a domácnostech v souladu s evropskými 
dohodami, včetně přiměřených pobídek 
a mechanismů sdílení nákladů, a to s cílem 
podpory účasti na průběžném vzdělávání 
a odborné přípravě na pracovišti během 
celého životního cyklu, především 
v případě pracovníků s nízkou kvalifikací 
a starších pracovníků.

– efektivních strategií celoživotního 
vzdělávání nabídnutých všem ve školách, 
podnicích, orgánech veřejné správy 
a domácnostech v souladu s evropskými 
dohodami, včetně přiměřených pobídek 
a mechanismů sdílení nákladů, a to s cílem 
podpory účasti na průběžném vzdělávání 
a odborné přípravě na pracovišti během 
celého životního cyklu, především 
v případě pracovníků s nízkou kvalifikací, 
starších pracovníků a osob, které dočasně 
opustily pracovní trh kvůli sladění 
pracovního a rodinného života.

Or. fr
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