
 

AM\1154631CS.docx  PE621.621v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

29.5.2018 B8-0238/3 

Pozměňovací návrh  3 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

o odpovědích na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich 

zneužívání 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že je v platnosti 

komplexní rámec právních předpisů EU, 

jejichž cílem je omezit riziko nejistoty u 

některých typů zaměstnaneckých poměrů – 

patří mezi ně směrnice o smlouvách na 

dobu určitou, směrnice o částečném 

pracovním úvazku, směrnice o pracovním 

poměru na přechodnou dobu, směrnice o 

pracovní době, směrnice o rovném 

zacházení v zaměstnání a povolání, 

směrnice o rovném zacházení mezi 

osobami a směrnice o rovných 

příležitostech a rovném zacházení; 

G. vzhledem k tomu, že je v platnosti 

komplexní rámec právních předpisů EU, 

který by měl omezit riziko nejistoty u 

některých typů zaměstnaneckých poměrů – 

patří mezi ně směrnice o smlouvách na 

dobu určitou, směrnice o částečném 

pracovním úvazku, směrnice o pracovním 

poměru na přechodnou dobu, směrnice o 

pracovní době, směrnice o rovném 

zacházení v zaměstnání a povolání, 

směrnice o rovném zacházení mezi 

osobami a směrnice o rovných 

příležitostech a rovném zacházení; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Pozměňovací návrh  4 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

o odpovědích na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich 

zneužívání 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. chápe nejisté zaměstnání tak, že 

znamená formu zaměstnávání, která 

vzniká mimo jiné v důsledku zneužívání 

smluv o pracovním poměru na dobu 

určitou způsobem porušujícím 

mezinárodní normy pro pracovní 

podmínky, zaměstnanecká práva a právní 

předpisy EU; zdůrazňuje, že nejisté 

zaměstnání obnáší vyšší riziko 

socioekonomické zranitelnosti, nedostatek 

zdrojů k důstojnému životu a 

nedostatečnou sociální ochranu; 

1. zdůrazňuje, že nejisté zaměstnání 

obnáší vyšší riziko socioekonomické 

zranitelnosti, nedostatek zdrojů k 

důstojnému životu a nedostatečnou sociální 

ochranu a že mimo jiné zneužívání 

pracovních smluv na dobu určitou vytváří 

nejisté podmínky a podle mezinárodních 

standardů pracovních podmínek a práv 

zaměstnanců a práních předpisů EU je 

nezákonné; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Pozměňovací návrh  5 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

o odpovědích na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich 

zneužívání 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. bere na vědomí zprávu Parlamentu 

o pracovních podmínkách a nejistém 

zaměstnání a obdržené petice a 

zdůrazňuje, že riziko nejistoty závisí na 

typu smlouvy, ale také na následujících 

faktorech: 

• malá nebo žádná jistota 

zaměstnání kvůli nestálému charakteru 

práce, jako je tomu v případě 

nedobrovolných a často marginálních 

smluv na částečný úvazek, a v některých 

členských státech nejasná pracovní doba 

a pracovní náplň, jež se mění kvůli práci 

na vyžádání; 

• pouze základní ochrana před 

propuštěním a nedostatečná sociální 

ochrana v případě propuštění; 

• odměna, jež není dostatečná pro 

důstojný životní standard; 

• žádná nebo jen omezená práva na 

sociální ochranu nebo dávky sociálního 

zabezpečení; 

• žádná nebo jen omezená ochrana 

proti jakékoli diskriminaci; 

• žádné nebo jen omezené vyhlídky 

na lepší postavení na trhu práce, kariérní 
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postup nebo odbornou přípravu; 

• nízká úroveň kolektivních práv 

a omezená práva na kolektivní 

zastoupení; 

• pracovní prostředí nevyhovující 

z hlediska minimálních zdravotních 

a bezpečnostních norem; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Pozměňovací návrh  6 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

o odpovědích na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich 

zneužívání 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby při 

své legislativní práci učinila okamžité 

kroky k tomu, aby byl účinně řešen 

problém zaměstnavatelských praktik 

vedoucím k nejistým pracovním 

podmínkám; 

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby při 

své legislativní práci učinila okamžité 

kroky s cílem bojovat se 

zaměstnavatelskými praktikami vedoucími 
k nejistým pracovním podmínkám; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Pozměňovací návrh  7 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

za Petiční výbor 

o odpovědích na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich 

zneužívání 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje, že musí být zajištěny 

inspekce, aby pracovníci s dočasnými nebo 

flexibilními smluvními vztahy požívali 

přinejmenším stejné ochrany jako všichni 

ostatní pracovníci; konstatuje, že je 

nezbytné cílené úsilí využívat stávající 

nástroje MOP při specifické kampani proti 

nejisté práci a že by se mělo vážně 

uvažovat o tom, že jsou zapotřebí nové 

závazné nástroje a právní opatření, které by 

omezily a snížily nejistou práci a učinily 

smlouvy s nejistými pracovními 

podmínkami méně atraktivními pro 

zaměstnavatele; 

10. zdůrazňuje, že musí být zajištěny 

inspekce, aby pracovníci s dočasnými nebo 

flexibilními smluvními vztahy požívali 

přinejmenším stejné ochrany jako všichni 

ostatní pracovníci; konstatuje, že je 

nezbytné cílené úsilí využívat stávající 

nástroje MOP při specifické kampani proti 

nejisté práci a že by se mělo vážně 

uvažovat o tom, že jsou zapotřebí nové 

závazné nástroje a právní opatření, které by 

bojovaly proti nejisté práci a učinily 

smlouvy s nejistými pracovními 

podmínkami méně atraktivními pro 

zaměstnavatele; 

Or. en 

 

 


