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Pozměňovací návrh  1 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 

2015/2330(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vítá skutečnost, že roční analýza růstu 

Komise zdůrazňuje, že je třeba věnovat 

více pozornosti sociální spravedlnosti v 

kontextu nových vnitrostátních, 

stabilizačních a reformních programů, a 

do postupu při makroekonomické 

nerovnováze přidává tři ukazatele 

zaměstnanosti (míru aktivity, 

nezaměstnanost mladých lidí a 

dlouhodobou nezaměstnanost); naléhavě 

žádá, aby měly tyto ukazatele skutečně 

stejnou váhu jako stávající ukazatele, což 

jim umožní spustit hloubkovou analýzu v 

příslušných členských státech a zaručit, že 

jejich vnitřní nerovnováhy budou dále 

posuzovány, přičemž budou navrženy a 

sledovány hospodářské a sociální 

reformy; 

2. odsuzuje skutečnost, že tři sociální 

ukazatele (míra aktivity, nezaměstnanost 

mladých lidí a dlouhodobá 

nezaměstnanost) přidané do zprávy 

mechanismu včasného varování 2016 

nemají žádný spouštěcí účinek, a proto 

hrozí, že nezabrání dalšímu odstraňování 

sociálních norem; vyzývá proto k 

začlenění sociálních ukazatelů, které 

odstartují konkrétní politická opatření 

zaměřená na vymýcení chudoby a 

sociálního vyloučení; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 

2015/2330(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. domnívá se, že pečlivě zvážená 

flexikurita přispívá k zabránění pracovní 

roztříštěnosti a k podpoře zachování 

udržitelné kvalitní zaměstnanosti, ale 

obává se, že v řadě členských států není 

flexikurita dostatečně uplatňována; 

vyzývá členské státy a Komisí, aby při 

uplatňování modelu flexikurity zajistily v 

případě potřeby ochranu pracovních práv 

a norem sociálního zabezpečení; vyzývá 

členské státy, aby modernizovaly své 

právní předpisy na ochranu zaměstnanců, a 

podpořily tak větší stabilitu při přechodu 

mezi pracovními místy, a to v příslušných 

případech i prostřednictvím lepší 

spolupráce mezi veřejnými a soukromými 

službami zaměstnanosti, a přístup 

zaměstnanců k sociálnímu zabezpečení a 

sociálním právům; několik členských 

států provedlo reformy, jejichž pozitivní 

výsledky jsou patrné například ve 

zvyšování míry zaměstnanosti, ale lituje 

toho, že v některých případech 

upřednostnily reformy trhu práce 

flexibilitu na úkor pracovní jistoty, což 

vede k nejistotě a nedostatečné ochraně 

zaměstnání; vyzývá Komisi, aby posílila 

monitorování zneužívajících praktik v 

20. odmítá snahy Komise o opětovné 

zavedení institutu flexikurity, který selhal, 

neboť větší flexibilita vedla k větší 

roztříštěnosti pracovního trhu, zvýšení 

počtu nejistých pracovních míst, 

opětovnému pojímání práce jakožto 

komodity, nejistotě zaměstnanců a 

psychickému stresu a znemožnila 

plánování stabilního života a důstojný 

rodinný život; vyzývá členské státy, aby 

modernizovaly své právní předpisy na 

ochranu zaměstnanců, a zaručily tak 

vysoce kvalitní pracovní místa s ochranou 

před výpovědí, solidní právní rámec pro 

práva odborových organizací a kolektivní 

dohody, vysoce kvalitní veřejné služby 

poskytované při přechodu mezi 

pracovními místy a přístup zaměstnanců 

k vysoké úrovni sociálního zabezpečení a 

sociálních práv; vyzývá Komisi, aby 

posílila monitorování zneužívajících 

praktik v soukromém i veřejném sektoru 

spočívajících v po sobě jdoucích 

smlouvách na dobu určitou; 
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soukromém i veřejném sektoru spočívající 

v po sobě jdoucích smlouvách na dobu 

určitou a jiných po sobě jdoucích 

atypických smluv; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální 

hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 

2015/2330(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 58 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

58. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

spolupracovaly při odstraňování překážek 

spravedlivé pracovní mobility, jelikož 

volný pohyb je v EU základním právem, a 

aby jednaly na jednu stranu tak, aby došlo 

ke zvýšení míry zaměstnanosti, 

a na druhou stranu tak, aby bylo 

zajištěno, že se s pracovníky využívajícími 

možností mobility v rámci EU bude 

zacházet stejně jako s pracovníky daného 

členského státu, že nebude docházet 

k jejich zneužívání nebo diskriminaci a že 

budou zaručena jejich práva v oblasti 

zaměstnanosti a v sociální oblasti; 

58. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

spolupracovaly při odstraňování překážek 

pracovní mobility, která je založena na 

právech, sociálně zabezpečená a 

dobrovolná, a zajistily, že pracovníci 

využívající možností mobility v rámci EU 

nebudou zneužíváni; vyzývá tudíž 

k plnému provádění zásady stejné odměny 

za stejnou práci (a práci o stejné hodnotě) 

na tomtéž pracovišti a k důslednému 

dodržování kolektivních dohod; odmítá 

jakékoli pokusy vlád členských států nebo 

Komise o diskriminaci pracovníků z EU 

nebo ze třetích zemí jejich vylučováním 

ze systémů zaměstnaneckých výhod; 

odmítá jakoukoli snahu o revizi nařízení 

č. 883/2004 a č. 987/2009 způsobem, který 

by omezoval přístup občanů z EU 

a prostoru ESVO k sociálním dávkám; 

Or. en 

 

 


