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Pozměňovací návrh 1
Thomas Händel

Návrh usnesení
Právní východisko 33 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
23. května 2013 o pracovních podmínkách
a zdravotních a bezpečnostních normách
s ohledem na nedávné požáry v továrnách
a na zřícení budovy v Bangladéši 1,
__________________
1 P7_TA(2013)0230

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že inspekce práce 
hrají důležitou úlohu při ochraně práv 
zaměstnanců, zabraňování neoprávněným 
postupům zaměstnavatelů a rovněž při 
podpoře spravedlivého a sociálního 
hospodářského růstu, protože přispívají
k tomu, že jsou mzdy a příspěvky na 
sociální zabezpečení skutečně vypláceny,
a tedy se zvyšují daňové příjmy i příjmy 
fondů sociálního zabezpečení;

A. vzhledem k tomu, že inspekce práce 
hrají důležitou úlohu při ochraně práv 
zaměstnanců, zabraňování případům 
porušování bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a rovněž při podpoře 
spravedlivého a sociálního hospodářského 
růstu, protože přispívají k tomu, že jsou 
mzdy a příspěvky na sociální zabezpečení 
skutečně vypláceny, a tedy se zvyšují 
daňové příjmy i příjmy fondů sociálního 
zabezpečení;

Or. fi

Pozměňovací návrh 3
Ole Christensen
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že inspekce práce 
hrají důležitou úlohu při ochraně práv 
zaměstnanců, zabraňování neoprávněným 
postupům zaměstnavatelů a rovněž při 
podpoře spravedlivého a sociálního 
hospodářského růstu, protože přispívají
k tomu, že jsou mzdy a příspěvky na 
sociální zabezpečení skutečně vypláceny,
a tedy se zvyšují daňové příjmy i příjmy 
fondů sociálního zabezpečení;

A. vzhledem k tomu, že inspekce práce 
hrají důležitou úlohu při ochraně práv 
zaměstnanců, zajišťování norem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a při boji proti nebezpečnému pracovnímu 
prostředí, při zabraňování neoprávněným 
postupům zaměstnavatelů a rovněž při 
podpoře spravedlivého a sociálního 
hospodářského růstu, protože přispívají
k tomu, že jsou mzdy a příspěvky na 
sociální zabezpečení skutečně vypláceny,
a tedy se zvyšují daňové příjmy i příjmy 
fondů sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že inspekce práce 
hrají důležitou úlohu při ochraně práv 
zaměstnanců, zabraňování neoprávněným 
postupům zaměstnavatelů a rovněž při 
podpoře spravedlivého a sociálního 
hospodářského růstu, protože přispívají
k tomu, že jsou mzdy a příspěvky na 
sociální zabezpečení skutečně vypláceny,
a tedy se zvyšují daňové příjmy i příjmy 
fondů sociálního zabezpečení;

A. vzhledem k tomu, že inspekce práce 
hrají důležitou úlohu při ochraně práv 
zaměstnanců, zabraňování neoprávněným 
postupům zaměstnavatelů, zlepšování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
pracovišti a rovněž při podpoře 
spravedlivého a sociálního hospodářského 
růstu, protože přispívají k tomu, že jsou 
mzdy a příspěvky na sociální zabezpečení 
skutečně vypláceny, a tedy se zvyšují 
daňové příjmy i příjmy fondů sociálního 
zabezpečení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že inspekce práce 
hrají důležitou úlohu při ochraně práv 
zaměstnanců, zabraňování neoprávněným 
postupům zaměstnavatelů a rovněž při 
podpoře spravedlivého a sociálního 
hospodářského růstu, protože přispívají
k tomu, že jsou mzdy a příspěvky na 
sociální zabezpečení skutečně vypláceny,
a tedy se zvyšují daňové příjmy i příjmy 
fondů sociálního zabezpečení;

A. vzhledem k tomu, že inspekce práce 
hrají důležitou úlohu při ochraně práv 
zaměstnanců, zabraňování neoprávněným 
postupům zaměstnavatelů a rovněž při 
podpoře spravedlivého a sociálního 
hospodářského růstu, protože přispívají
k tomu, že jsou mzdy a příspěvky na 
sociální zabezpečení skutečně vypláceny,
a tedy se zvyšují daňové příjmy i příjmy 
fondů sociálního zabezpečení a je zajištěno 
pojistné krytí zaměstnanců pro případ 
nemoci, úrazu na pracovišti, důchodů 
atd.;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že členské státy při 
provádění různých konkrétních inspekcí 
na pracovišti uplatňují celou řadu 
modelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že narůstá potřeba 
inspekce práce v souvislosti s vysíláním 
pracovníků v rámci Evropy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že inspekce práce 
má klíčovou úlohu při zajišťování toho, 
aby se práva stala skutečností díky tomu, 
že bude zajištěno dodržování práva, aktéři 
budou znát svá práva a povinnosti a bude 
možné zabránit nekalým postupům;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že inspekce práce se 
zabývají jak dodržováním běžných 
právních předpisů, například týkajících se 
pracovní doby, přestávek atd., tak celou 
oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci; a vzhledem k tomu, že inspekce se 
musí nyní i v budoucnosti účinněji 
zaměřit na dodržování předpisů nejen
u dlouhodobého zaměstnání na plný 
úvazek, ale i u různých druhů dočasného
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a atypického zaměstnání, jako je práce na 
částečný úvazek, krátkodobá práce
a práce zaměstnanců zprostředkovaných 
pracovními agenturami, jakož
i přeshraniční práce včetně práce 
vyslaných pracovníků, a na omezování 
využití osob samostatně výdělečně činných
v nezákonných situacích nepravé 
samostatné výdělečné činnosti nebo 
nepravého vysílání pracovníků, které
v mnoha případech souvisí s podniky
s fiktivním sídlem typu „poštovní 
schránky“ a/nebo se zprostředkováváním 
zaměstnanců pracovní agenturou;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že inspekce práce by 
měly být prováděny i v partnerství
s podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že prostřednictvím 
dodavatelských a subdodavatelských 
smluv, využívání externích poskytovatelů
a celosvětového přemisťování 
podřízených výrobních procesů 
společnosti delegují na jiné subjekty, a to 
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většinou na subjekty slabší, svou 
odpovědnost a závazky v oblasti 
pracovních podmínek a bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci napříč 
regionálními, vnitrostátními, evropskými
a mezinárodními produkčními řetězci; 

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že je třeba 
zintenzivnit inspekce práce v malých
a středních podnicích a na malých 
staveništích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že odpovědnost 
nadnárodních společností za pracovní 
podmínky, obživu a zdraví pracovníků, 
kteří vyrábějí výrobky a poskytují služby, 
nekončí za dveřmi provozovny či u bran 
továrny a nemohou ji zaručit jen dohody
o společenské odpovědnosti podniků; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 14
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. zastává názor, že nehlášená práce má 
negativní dopady na hospodářství 
členských států a finanční udržitelnost 
evropského sociálního modelu a že 
ohrožuje financování a poskytování 
sociálních dávek a veřejných služeb;

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. zastává názor, že nehlášená práce má 
negativní dopady na hospodářství 
členských států a finanční udržitelnost 
evropského sociálního modelu a že
ohrožuje financování a poskytování 
sociálních dávek a veřejných služeb;

B. zastává názor, že nehlášená práce má 
negativní dopady na hospodářství 
členských států a finanční udržitelnost 
evropského sociálního modelu, ohrožuje 
financování a poskytování sociálních 
dávek a veřejných služeb a vede
k nejistotě, zranitelnosti a chudobě 
dotčených osob, a to jak v době jejich 
pracovního života, tak i ve stáří;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že inspektoři práce 
jsou nezbytní pro ochranu práv 
zaměstnanců, předcházení jejich 
zneužívání a pro podporu hospodářského
a sociálního rozvoje;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že jedním
z důsledků hospodářské krize je zvýšení 
pracovní zátěže a že tato krize vystavila 
zaměstnance dalšímu tlaku, zvláště
v důsledku změn pracovní doby,
a vzhledem k tomu, že je proto třeba 
zintenzivnit snahy v oblasti sledování 
pracovních podmínek;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že externí zajištění 
práce prostřednictvím subdodávek a osob 
najatých agenturou na dočasnou práci 
často znamená méně kvalifikované 
pracovní síly a volnější pracovní poměry,
a proto lze jen obtížně určit, kdo nese 
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odpovědnost za bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (BOZP);

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že se stále objevují 
nové druhy pracovního poměru, které je 
stále obtížnější upravit podle stávajících 
právních předpisů;

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že nelegálně 
zaměstnaní pracovníci trpí sekundárními 
negativními důsledky, jako je nedostatečný 
přístup k odborné přípravě a psychický tlak
v souvislosti s možností nehody nebo 
přistižení, což zpětně ovlivňuje 
produktivitu podniků a hospodářství jako 
celek;

C. vzhledem k tomu, že nelegálně 
zaměstnaní pracovníci trpí sekundárními 
negativními důsledky, jako je nedostatečný 
přístup k informacím, službám pracovního 
lékařství a odborné přípravě a psychický 
tlak v souvislosti s možností nehody nebo 
přistižení, což zpětně ovlivňuje 
produktivitu podniků a hospodářství jako 
celek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že nelegálně 
zaměstnaní pracovníci trpí sekundárními 
negativními důsledky, jako je nedostatečný 
přístup k odborné přípravě a psychický tlak
v souvislosti s možností nehody nebo 
přistižení, což zpětně ovlivňuje 
produktivitu podniků a hospodářství jako 
celek;

C. vzhledem k tomu, že nelegálně 
zaměstnaní pracovníci trpí sekundárními 
negativními důsledky, jako je nedostatečný 
přístup k odborné přípravě a psychický tlak
v souvislosti s možností nehody nebo 
přistižení, což zpětně ovlivňuje 
produktivitu podniků a hospodářství jako 
celek, jakož i dlouhodobými důsledky, 
jako je chybějící nárok na starobní 
důchod nebo velmi nízké důchodové 
dávky, což vede k vyššímu riziku chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nehlášená práce 
narušuje hospodářskou soutěž na vnitřním 
trhu, protože se jejím prostřednictvím 
vytváří nekalá hospodářská soutěž vůči 
ostatním státům a podnikům;

D. vzhledem k tomu, že nehlášená práce 
narušuje hospodářskou soutěž na vnitřním 
trhu, protože se jejím prostřednictvím 
vytváří nekalá hospodářská soutěž vůči 
ostatním podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že konsolidace 
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skutečně jednotného trhu je neoddělitelně 
spojena s odstraněním všech forem 
sociálního dumpingu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že zaměstnání bez 
pojištění vede k nekalé soutěži mezi 
pojištěnými a nepojištěnými zaměstnanci,
a tudíž k dalšímu narušování práv 
zaměstnanců; 

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že v mnoha 
členských státech je výskyt nehlášené 
práce stále na vzestupu, mimo jiné
v důsledku krize;

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Εa. vzhledem k tomu, že nehlášená práce 
má mimořádně nepříznivé důsledky, které 
vedou k nerovnému rozdělení daňové 
zátěže na úkor subjektů činných ve sféře 
placeného zaměstnání; vzhledem k tomu, 
že příznivý dopad z hlediska zajištění 
zvýšených veřejných příjmů a současného 
zabezpečení sociálně spravedlivých 
daňových a důchodových režimů
a efektivního nebo „inteligentního“ 
rozdělování sociálních výdajů by měla 
drastická opatření ke zvládnutí tohoto 
problému;

Or. el

Pozměňovací návrh 27
Emer Costello

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
přijmout opatření týkající se 
whistleblowingu s cílem usnadnit 
odhalování případů nekalých postupů
a zajistit ochranu oznamovatelů,
a vzhledem k tomu, že EU a členské státy 
jsou povinny oznamovatele plně chránit;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že prevence rizik je 
klíčem ke snížení míry pracovních úrazů
a nemocí z povolání; vzhledem k tomu, že 
dobré řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci má pozitivní vliv na vnitrostátní
i evropské úrovni a pozitivní vliv na 
podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že systémy inspekcí 
ve větší či menší míře postrádají 
pracovníky a financování nutné
k účinnému provádění inspekcí práce, a 
v důsledku toho je strategické plánování 
lidských zdrojů pro orgány inspekce práce
v EU velmi nedostatečné, počet jejich 
pracovníků v mnoha zemích soustavně 
klesá a současně se práce inspektorů 
stává složitější;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Εb. vzhledem k tomu, že roztříštěnost trhu 
práce ve spojení s nekontrolovanou
a neregulovanou expanzí pružných 
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pracovních režimů v některých členských 
státech významně stlačuje mzdové úrovně,
a tím vytváří situaci, která pravděpodobně 
dále zhorší problém nehlášené práce;

Or. el

Pozměňovací návrh 31
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že v důsledku 
pracovních úrazů nebo nemocí z povolání 
každoročně zemře 168 000 evropských 
občanů a 7 milionů jich je zraněno při 
nehodách1,
__________________
1 Agentura EU-OSHA.

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že odvětvími,
v nichž se nehlášená práce vyskytuje 
nejvíce, jsou odvětví s vysokým podílem 
lidské práce, např. stavebnictví, 
bezpečnostní služby, úklidové a domácí 
služby či ubytovací a pečovatelské služby, 
které se vyznačují nejistými podmínkami 
zaměstnání a odměňování;

Or. de
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Pozměňovací návrh 33
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ed. vzhledem k tomu, že nezákonné 
zaměstnávání je používáno jako způsob, 
jak se vyhnout placení daní a příspěvků 
na sociální zabezpečení či jinak obcházet 
právní předpisy;

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ee. vzhledem k tomu, že nehlášená práce 
škodí z hlediska sociálního zabezpečení
a výdělků jak těm, kdo ji vykonávají, tak
i ostatním pracovníkům;

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ef. vzhledem k tomu, že nehlášená práce 
je podporována rozvojem 
subdodavatelských řetězců a vede ke 
zvyšujícímu se výskytu samostatné 
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výdělečné činnosti, přičemž část z této 
činnosti je nepravá;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eg. vzhledem k tomu, že existuje úzké 
spojení mezi nelegálním přistěhovalectvím
a nehlášenou prací, protože osoby 
pobývající v Evropě nezákonně nemohou 
nastoupit do běžného pracovního poměru,
a tudíž nejsou kryty žádným systémem 
ochrany;

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eh. vzhledem k tomu, že pracovníci 
vykonávající nehlášenou práci nemají 
žádné sociální zabezpečení, zdravotní ani 
úrazové pojištění, a tudíž jsou více 
ohroženi osobní finanční ztrátou;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Jutta Steinruck
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ei. vzhledem k tomu, že inspekce práce
u přeshraničních služeb a pracovních 
poměrů je přeshraniční záležitostí
a přeshraniční přístup k údajům není 
dostatečný;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ej. vzhledem k tomu, že mnoho 
pracovníků vykonávajících nehlášenou 
práci se v této situaci může ocitnout nikoli 
ze své vůle, ale z donucení;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že inspekce práce 
představují veřejnoprávní úkol a smějí je 
provádět pouze veřejní a nezávislí 
pracovníci, pokud neexistují jiné, 
rovnocenné pozice;

1. zdůrazňuje, že inspekce práce 
představují veřejnoprávní úkol a spadají 
výhradně do pravomoci členských států; 

Or. fi
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Pozměňovací návrh 41
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že inspekce práce 
představují veřejnoprávní úkol a smějí je 
provádět pouze veřejní a nezávislí 
pracovníci, pokud neexistují jiné, 
rovnocenné pozice;

1. zdůrazňuje, že inspekce práce 
představují veřejnoprávní úkol a smějí je 
provádět pouze veřejní a nezávislí 
pracovníci. To by však nemělo bránit 
tomu, aby byli inspektorům práce 
nápomocni zástupci sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že inspekce práce 
představují veřejnoprávní úkol a smějí je 
provádět pouze veřejní a nezávislí 
pracovníci, pokud neexistují jiné, 
rovnocenné pozice;

1. zdůrazňuje, že inspekce práce 
představují veřejnoprávní úkol a smějí je 
provádět pouze veřejné a nezávislé 
subjekty, pokud neexistují jiné, rovnocenné 
pozice;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že inspekce práce 
představují veřejnoprávní úkol a smějí je 
provádět pouze veřejní a nezávislí 
pracovníci, pokud neexistují jiné, 

1. zdůrazňuje, že inspekce práce 
představují veřejnoprávní úkol a smějí je 
provádět pouze veřejné a nezávislé 
subjekty, pokud neexistují jiné, rovnocenné 
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rovnocenné pozice; pozice;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že inspekce práce 
představují veřejnoprávní úkol a smějí je 
provádět pouze veřejní a nezávislí 
pracovníci, pokud neexistují jiné, 
rovnocenné pozice;

1. zdůrazňuje, že inspekce práce 
představují veřejnoprávní úkol a smějí je 
provádět veřejní a nezávislí pracovníci, 
pokud neexistují jiné, rovnocenné pozice, 
které mají nezávislou povahu a dostatečné 
zdroje;

je přesvědčen, že musí být zaručena 
nezávislost preventivních služeb ve vztahu
k zaměstnavateli; zastává názor, že pokud 
jde o ochranu zdraví při práci, mohou 
monitorování, varování, odborné 
zdravotnické znalosti a poskytování 
řádného zdravotního poradenství 
zajišťovat pouze nezávislí odborníci
v oboru zdravotní péče; považuje za 
politováníhodné, že řízení služeb v oblasti 
ochrany zdraví při práci v některých 
členských státech stále provádějí sdružení 
zaměstnavatelů, která působí na obou 
stranách barikády a skutečným 
rozhodovacím orgánem jsou jejich valné 
hromady;

Or. xm

Pozměňovací návrh 45
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam vypracování 
národních akčních plánů reorganizace
a posílení mechanismů inspekce práce
a jejich financování z evropských 
strukturálních fondů s ohledem na 
přidanou hodnotu účinných inspekcí 
práce při podpoře sociální soudržnosti
a obecně upevňování spravedlnosti na 
pracovišti;

Or. el

Pozměňovací návrh 46
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že inspektoráty práce 
mají nepostradatelnou úlohu při prevenci
a monitorování a také pomáhají posílit 
odbornost a poskytování informací na 
úrovni podniků; naléhavě žádá členské 
státy, aby zvýšily počet zaměstnanců
a zdroje vyhrazené pro jejich inspektoráty 
práce a aby splnily cíl, kterým je jeden 
inspektor na každých 10 000 
zaměstnanců, jak doporučuje MOP, a aby 
také ukládaly přísnější sankce podnikům, 
které nesplní své povinnosti týkající se 
základních práv (mzdy, pracovní doba, 
BOZP); zastává názor, že sankce
v takových případech musí být účinné, 
úměrné a odrazující;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Sari Essayah
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na to, že do příslušnosti 
vnitrostátních inspekčních orgánů spadají 
všechny kategorie pracovníků v závislém 
postavení i osob samostatně výdělečně 
činných bez ohledu na jejich postavení, 
pracovní poměr nebo původ a na všechny 
se musí vztahovat stejná ochrana;

2. upozorňuje na to, že vnitrostátní 
předpisy určují, jaká práce je vykonávána
v rámci pracovního poměru, jaké skupiny 
spadají do příslušnosti inspekčních orgánů
a jak má být dosaženo cíle, kterým je 
přiznání stejné ochrany všem těmto 
skupinám;

Or. fi

Pozměňovací návrh 48
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na to, že do příslušnosti 
vnitrostátních inspekčních orgánů spadají 
všechny kategorie pracovníků v závislém 
postavení i osob samostatně výdělečně 
činných bez ohledu na jejich postavení, 
pracovní poměr nebo původ a na všechny 
se musí vztahovat stejná ochrana;

2. upozorňuje na to, že do příslušnosti 
vnitrostátních inspekčních orgánů spadají 
všechny kategorie pracovníků bez ohledu 
na jejich postavení, pracovní poměr nebo 
původ a na všechny se musí vztahovat 
stejná ochrana;

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na to, že do příslušnosti 
vnitrostátních inspekčních orgánů spadají 
všechny kategorie pracovníků v závislém 

[Netýká se českého znění.]
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postavení i osob samostatně výdělečně 
činných bez ohledu na jejich postavení, 
pracovní poměr nebo původ a na všechny 
se musí vztahovat stejná ochrana;

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na to, že do příslušnosti 
vnitrostátních inspekčních orgánů spadají 
všechny kategorie pracovníků v závislém 
postavení i osob samostatně výdělečně 
činných bez ohledu na jejich postavení, 
pracovní poměr nebo původ a na všechny 
se musí vztahovat stejná ochrana;

2. upozorňuje na to, že do příslušnosti 
vnitrostátních inspekčních orgánů spadají 
všechny kategorie pracovníků v závislém 
postavení i osob samostatně výdělečně 
činných bez ohledu na jejich postavení, 
pracovní poměr nebo původ a na všechny 
se musí vztahovat stejná ochrana; 
zdůrazňuje, že jakýkoli pokus omezit 
oblast působnosti inspekce práce má 
negativní dopad na bezpečnost a ochranu 
zdraví i na práva jednotlivců;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje nutnost posílit úlohu 
vnitrostátních inspektorátů práce, zajistit 
odbornou přípravu pro jejich vedoucí 
pracovníky a koordinovat jejich úkoly tak, 
aby tyto orgány úspěšně plnily nové 
inspekční úkoly, které částečně vyplývají
z vývoje v oblasti pracovněprávních 
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vztahů;

Or. el

Pozměňovací návrh 52
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že inspekce práce mohou 
účinně provádět pouze dostatečně finančně
a personálně vybavené orgány; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že inspekční orgány
v členských státech mají nedostatek 
zaměstnanců;

3. zastává názor, že inspekce práce mohou 
účinně provádět pouze dostatečně finančně
a personálně vybavené orgány; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že inspekční orgány
v členských státech mají nedostatek 
zaměstnanců; poukazuje na to, že 
inspektoři práce hrají nepostradatelnou 
úlohu při kontrole provádění platných 
právních předpisů, a tudíž i při prevenci, 
zejména tím, že zjišťují, zda jsou 
zabezpečeny důstojné pracovní podmínky 
pro zranitelné kategorie zaměstnanců
a pracovníků v profesích, u nichž existuje 
vyšší výskyt nehlášené práce; povzbuzuje 
členské státy k zesílení sankcí pro 
podniky, které neplní své povinnosti 
týkající se základních práv (mzdy BOZP, 
včetně pracovní doby);

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že inspekce práce mohou 
účinně provádět pouze dostatečně finančně
a personálně vybavené orgány; vyjadřuje 

3. zastává názor, že inspekce práce mohou 
účinně provádět pouze dostatečně finančně
a personálně vybavené orgány; vyjadřuje 
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znepokojení nad tím, že inspekční orgány
v členských státech mají nedostatek 
zaměstnanců;

znepokojení nad tím, že inspekční orgány
v členských státech mají nedostatek 
zaměstnanců a že chybí další odborná 
příprava, zejména pokud jde
o celoevropskou problematiku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že inspekce práce mohou 
účinně provádět pouze dostatečně finančně
a personálně vybavené orgány; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že inspekční orgány
v členských státech mají nedostatek 
zaměstnanců; vyzývá členské státy, aby 
posílily své systémy inspekcí práce;

3. zastává názor, že inspekce práce mohou 
účinně provádět pouze dostatečně finančně
a personálně vybavené orgány; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že inspekční orgány
v členských státech mají nedostatek 
zaměstnanců; vyzývá členské státy, aby 
posílily své systémy inspekcí práce, 
protože toto posílení by mělo být 
nezbytnou nedílnou součástí národních 
plánů reakce na přetrvávající 
hospodářskou krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na potřebu jednotné 
odborné přípravy inspektorů práce
a dalších osob činných v této oblasti,
s cílem zpřísnit prosazování pracovního 
práva EU;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 56
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že finanční reformy 
prováděné v některých členských státech 
nesmí jít v žádném případě na úkor 
pracovních sil, financování, materiálních 
zdrojů a technické infrastruktury 
inspektorátů práce;

Or. el

Pozměňovací návrh 57
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že zákonné 
povinnosti a požadavky zaměstnanců jsou 
zřejmě dvěma hlavními důvody, proč 
zaměstnavatelé zavádějí postupy 
prevence1;
__________________
1 Agentura EU-OSHA, průzkum Esener, 
2009.

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. je přesvědčen, že pokud neexistuje 
přiměřené hodnocení rizik, nelze 
zaměstnance řádně chránit; zastává 
názor, že je třeba pomoci malým
a středním podnikům při stanovování 
postupů prevence rizik; zdůrazňuje 
pozitivní úlohu, kterou sehrávají 
jednoduché, bezplatné a cílené iniciativy, 
například nástroj OiRA1;
__________________
1 On-line interaktivní hodnocení rizik, 
které vyvinula agentura EU-OSHA.

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že všechny členské státy 
podepsaly a ratifikovaly úmluvu 
Mezinárodní organizace práce č. 81
o inspekci práce; vyzývá proto členské 
státy, aby dodržovaly zásady této úmluvy;

4. připomíná, že všechny členské státy 
podepsaly a ratifikovaly úmluvu 
Mezinárodní organizace práce č. 81
o inspekci práce; vyzývá proto členské 
státy, aby prosazovaly zásady této úmluvy;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že inspekce práce jsou 
účinné pouze tehdy, pokud jsou 
vykonávány bez předchozího upozornění, 
jsou opakované a náhodně cílené; 
poukazuje na to, že aby byly sankce 
účinné, musí být stanoveny tak, aby 
zajišťovaly, že zaměstnavatelé nebudou 
moci získat prospěch z obcházení dohod
o mzdách nebo právních předpisů;

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. poukazuje na to, že zjištění inspekcí 
práce musí být uváděna s jasnými lhůtami 
pro přijetí opatření, aby bylo možné rychle 
zabránit nekalým postupům a včas chránit 
oběti;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. poukazuje na to, že inspektoři práce
v členských státech musí mít oprávnění 
provádět inspekce na místě, používat 
inteligentní kontrolní nástroje a pracovat
v koordinaci se všemi příslušnými orgány, 
musí mít odpovídající pravomoci a musí 
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pracovat nezávisle;

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby v případě, že
inspekce práce odhalí nekalé postupy, 
dotčené zaměstnance chránily a umožnily 
jim bezplatně se domáhat svých práv; 
upozorňuje na to, že tyto zaměstnance 
účinně chrání příslušná ustanovení, jako 
například přímé právo oběti podat žalobu 
nebo právo na kolektivní žalobu;

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 64
Emer Costello

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby v případě, že 
inspekce práce odhalí nekalé postupy, 
dotčené zaměstnance chránily a umožnily 
jim bezplatně se domáhat svých práv; 
upozorňuje na to, že tyto zaměstnance 
účinně chrání příslušná ustanovení, jako 
například přímé právo oběti podat žalobu 
nebo právo na kolektivní žalobu;

5. vyzývá členské státy, aby v případě, že 
inspektoři práce odhalí nekalé postupy 
nebo že inspektory práce na případy 
nekalých postupů upozorní oznamovatelé, 
dotčené zaměstnance a případné 
zúčastněné oznamovatele chránily
a umožnily jim bezplatně se domáhat 
svých práv; upozorňuje na to, že tyto 
zaměstnance a oznamovatele účinně chrání 
příslušná ustanovení, jako například přímé 
právo podat žalobu nebo právo na 
kolektivní žalobu; vyzývá členské státy
k přijetí opatření na ochranu 
oznamovatelů a jejich rodin s cílem 
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usnadnit odhalování nekalých postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby v případě, že 
inspekce práce odhalí nekalé postupy, 
dotčené zaměstnance chránily a umožnily 
jim bezplatně se domáhat svých práv; 
upozorňuje na to, že tyto zaměstnance 
účinně chrání příslušná ustanovení, jako 
například přímé právo oběti podat žalobu 
nebo právo na kolektivní žalobu;

5. vyzývá členské státy, aby v případě, že 
inspekce práce odhalí nekalé postupy, 
dotčené zaměstnance chránily a umožnily 
jim bezplatně se domáhat svých práv; 
upozorňuje na to, že tyto zaměstnance 
účinně chrání příslušná ustanovení, jako 
například přímé právo dotčených osob
podat žalobu nebo právo na kolektivní 
žalobu;

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby v případě, že 
inspekce práce odhalí nekalé postupy, 
dotčené zaměstnance chránily a umožnily 
jim bezplatně se domáhat svých práv; 
upozorňuje na to, že tyto zaměstnance 
účinně chrání příslušná ustanovení, jako 
například přímé právo oběti podat žalobu 
nebo právo na kolektivní žalobu;

5. vyzývá členské státy, aby v případě, že 
inspekce práce odhalí nekalé postupy, 
dotčené zaměstnance chránily a umožnily 
jim bezplatně se domáhat svých práv; 
upozorňuje na to, že tyto zaměstnance 
účinně chrání příslušná ustanovení, jako 
například přímé právo oběti podat žalobu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 67
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby v případě, že 
inspekce práce odhalí nekalé postupy, 
dotčené zaměstnance chránily a umožnily 
jim bezplatně se domáhat svých práv; 
upozorňuje na to, že tyto zaměstnance 
účinně chrání příslušná ustanovení, jako 
například přímé právo oběti podat žalobu 
nebo právo na kolektivní žalobu;

5. vyzývá členské státy, aby v případě, že 
inspekce práce odhalí nekalé postupy, 
dotčené zaměstnance chránily a umožnily 
jim bezplatně se domáhat svých práv; 
upozorňuje na to, že tyto zaměstnance 
účinně chrání příslušná ustanovení, jako 
například přímé právo oběti podat žalobu;

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby v případě, že 
inspekce práce odhalí nekalé postupy, 
dotčené zaměstnance chránily a umožnily 
jim bezplatně se domáhat svých práv; 
upozorňuje na to, že tyto zaměstnance 
účinně chrání příslušná ustanovení, jako 
například přímé právo oběti podat žalobu 
nebo právo na kolektivní žalobu;

5. vyzývá členské státy, aby v případě, že 
inspekce práce odhalí nekalé postupy, 
dotčené zaměstnance chránily a umožnily 
jim se domáhat svých práv; upozorňuje na 
to, že tyto zaměstnance účinně chrání 
příslušná ustanovení, jako například přímé 
právo oběti podat žalobu nebo právo na 
kolektivní žalobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby v případě, že 
inspekce práce odhalí nekalé postupy, 
dotčené zaměstnance chránily a umožnily 
jim bezplatně se domáhat svých práv; 
upozorňuje na to, že tyto zaměstnance 
účinně chrání příslušná ustanovení, jako 
například přímé právo oběti podat žalobu 
nebo právo na kolektivní žalobu;

5. vyzývá členské státy, aby v případě, že 
inspekce práce odhalí nekalé postupy, 
dotčené zaměstnance chránily a umožnily 
jim bezplatně se domáhat svých práv; 
upozorňuje na to, že tyto zaměstnance 
účinně chrání příslušná ustanovení, jako 
například přímé právo oběti podat žalobu 
nebo právo na kolektivní žalobu (práva 
skupinových nároků), jakož i mechanismy 
na ochranu oznamovatelů; zdůrazňuje, že 
je důležité, aby byla chráněna práva 
migrujících pracovníků a pracovníků
v nelegální situaci, což by měla být jedna
z oblastí, na něž se zaměří pozornost;
v této souvislosti členským státům 
připomíná Úmluvu o migrujících 
pracovnících (dodatková ustanovení), 
1975 (č. 143);

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby trestně stíhaly 
nedodržování pracovních podmínek;

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 71
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby trestně stíhaly 
nedodržování pracovních podmínek;

6. vyzývá členské státy, aby učinily 
dodržování příslušných předpisů 
primárním cílem inspekcí práce a zajistily, 
aby byla opatření přijímána v tomto 
pořadí: zjistit dodržování předpisů
a ukončit nekalé postupy, mimo jiné 
informováním zaměstnanců
a poskytováním poradenství pro 
zaměstnance; zpětně zaregistrovat 
nehlášené pracovníky atd.

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby trestně stíhaly 
nedodržování pracovních podmínek;

6. vyzývá členské státy, aby důrazně
stíhaly nedodržování pracovních podmínek
a v příslušných případech zvažovaly 
trestní postih; zdůrazňuje, že výzkum 
jasně ukázal, že největšího dopadu
z hlediska zlepšování pracovních 
podmínek je dosahováno silnou a dobře 
koordinovanou prevencí a včasnými 
inspekcemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby trestně stíhaly 
nedodržování pracovních podmínek;

6. vyzývá členské státy, aby prosazovaly 
ustanovení právních předpisů pomocí 
sankcí;

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby trestně stíhaly 
nedodržování pracovních podmínek;

6. vyzývá členské státy, aby zavedly 
sankce za nedodržování pracovních 
podmínek, které budou přísné, přiměřené
a úměrné závažnosti přestupku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby trestně stíhaly 
nedodržování pracovních podmínek;

6. vyzývá členské státy, aby účinným
a odrazujících způsobem sankcionovaly 
nedodržování pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby trestně stíhaly 
nedodržování pracovních podmínek;

6. vyzývá členské státy, aby ukládaly 
sankce za nedodržování pracovních 
podmínek;

Or. hu

Pozměňovací návrh 77
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby trestně stíhaly 
nedodržování pracovních podmínek;

6. vyzývá členské státy, aby sankcionovaly 
nedodržování pracovních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby trestně stíhaly 
nedodržování pracovních podmínek;

6. vyzývá členské státy, aby trestně stíhaly
nejzávažnější nedodržování pracovních 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy k zavádění 
„sociální značky“ s cílem povzbudit 
podniky k zachovávání vyšších norem 
práce, které by mohlo v dlouhodobém 
výhledu snížit potřebu inspekcí práce
a umožnit zacílení zdrojů inspekcí práce 
na citlivé oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že elektronické 
propojení všech zúčastněných sociálních 
orgánů, jako je tomu například v belgické 
síti „Crossroads Bank for Social Security“,
a s tím související snadnější výměna údajů 
mezi všemi zúčastněnými orgány je 
užitečným nástrojem, který umožňuje 
rychle získat údaje potřebné při 
vnitrostátních inspekcích práce;

7. poukazuje na to, že elektronické 
propojení všech zúčastněných sociálních 
orgánů, jako je tomu například v belgické 
síti „Crossroads Bank for Social Security“,
a s tím související snadnější výměna údajů 
mezi všemi zúčastněnými orgány je 
užitečným nástrojem, který umožňuje 
rychle získat údaje potřebné při 
vnitrostátních inspekcích práce a pro 
sociální partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že inspekce práce
migrujících pracovníků z EU a třetích 

8. zdůrazňuje, že inspekce práce se 
potýkají s určitými problémy při 
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států se potýkají s řadou problémů, 
především v souvislosti s úlohou
a rozsahem působnosti vnitrostátních 
inspekcí práce; poukazuje na to, že 
provádění inspekcí práce značně 
zjednodušují vnitrostátní elektronické 
systémy k povinné předběžné registraci 
zahraničních pracovníků zaměstnavatelem, 
jako např. belgický systém „LIMOSA“;

kontrolách týkajících se migrujících 
pracovníků; upozorňuje, že pro účinnost 
inspekcí práce je důležité, aby si byly 
dostatečně vědomy situací spojených
s vysokým rizikem nedodržování předpisů; 
poukazuje na to, že provádění inspekcí 
práce mohou značně zjednodušit 
vnitrostátní elektronické systémy
k povinné předběžné registraci 
zahraničních pracovníků zaměstnavatelem, 
jako např. belgický systém „LIMOSA“;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že inspekce práce 
migrujících pracovníků z EU a třetích států 
se potýkají s řadou problémů, především
v souvislosti s úlohou a rozsahem 
působnosti vnitrostátních inspekcí práce; 
poukazuje na to, že provádění inspekcí 
práce značně zjednodušují vnitrostátní 
elektronické systémy k povinné předběžné 
registraci zahraničních pracovníků 
zaměstnavatelem, jako např. belgický 
systém „LIMOSA“;

8. zdůrazňuje, že inspekce práce 
migrujících pracovníků z EU a třetích států 
se potýkají s řadou problémů, především
v souvislosti s úlohou a rozsahem
působnosti vnitrostátních inspekcí práce;

__________________
16

https://www.socialsecurity.be/foreign/de/e
mployer_limosa/home.html.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že inspekce práce 
migrujících pracovníků z EU a třetích států 
se potýkají s řadou problémů, především
v souvislosti s úlohou a rozsahem 
působnosti vnitrostátních inspekcí práce; 
poukazuje na to, že provádění inspekcí 
práce značně zjednodušují vnitrostátní 
elektronické systémy k povinné předběžné 
registraci zahraničních pracovníků 
zaměstnavatelem, jako např. belgický 
systém „LIMOSA“;

8. zdůrazňuje, že inspekce práce 
migrujících pracovníků z EU a třetích států 
se potýkají s řadou problémů, především
v souvislosti s úlohou a rozsahem 
působnosti vnitrostátních inspekcí práce; 
poukazuje na to, že provádění inspekcí 
práce by mohly značně zjednodušit
vnitrostátní elektronické systémy
k povinné předběžné registraci 
zahraničních pracovníků zaměstnavatelem;

__________________
16

https://www.socialsecurity.be/foreign/de/e
mployer_limosa/home.html.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že inspekce práce 
migrujících pracovníků z EU a třetích států 
se potýkají s řadou problémů, především
v souvislosti s úlohou a rozsahem 
působnosti vnitrostátních inspekcí práce; 
poukazuje na to, že provádění inspekcí 
práce značně zjednodušují vnitrostátní 
elektronické systémy k povinné předběžné 
registraci zahraničních pracovníků 
zaměstnavatelem, jako např. belgický 
systém „LIMOSA“;

8. zdůrazňuje, že inspekce práce 
migrujících a vyslaných pracovníků z EU
a třetích států se potýkají s řadou 
problémů, především v souvislosti s úlohou
a rozsahem působnosti vnitrostátních 
inspekcí práce; poukazuje na to, že 
provádění inspekcí práce značně 
zjednodušují vnitrostátní elektronické 
systémy k povinné předběžné registraci 
zahraničních pracovníků zaměstnavatelem, 
jako např. belgický systém „LIMOSA“;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 85
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 
důležitou úlohu sociální partneři a zvláště 
zástupci zaměstnanců; vyzývá členské 
státy, aby sociální partnery formálně 
zapojily do inspekcí práce;

9. upozorňuje na to, že v souvislosti se 
snahou o dodržování stávajících pravidel 
mají důležitou úlohu sociální partneři
a zvláště zástupci zaměstnanců;

Or. fi

Pozměňovací návrh 86
Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 
důležitou úlohu sociální partneři a zvláště 
zástupci zaměstnanců; vyzývá členské 
státy, aby sociální partnery formálně 
zapojily do inspekcí práce;

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 
důležitou úlohu sociální partneři a zvláště 
zástupci zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 
důležitou úlohu sociální partneři a zvláště 

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 
důležitou úlohu sociální partneři a zvláště 
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zástupci zaměstnanců; vyzývá členské 
státy, aby sociální partnery formálně 
zapojily do inspekcí práce;

zástupci zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 
důležitou úlohu sociální partneři a zvláště 
zástupci zaměstnanců; vyzývá členské 
státy, aby sociální partnery formálně 
zapojily do inspekcí práce;

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 
důležitou úlohu sociální partneři a zvláště 
zástupci zaměstnanců; vyzývá členské 
státy, aby zajistily zapojení sociálních 
partnerů do inspekcí práce v souladu
s vnitrostátními tradicemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 
důležitou úlohu sociální partneři a zvláště 
zástupci zaměstnanců; vyzývá členské 
státy, aby sociální partnery formálně 
zapojily do inspekcí práce;

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 
důležitou úlohu sociální partneři a zvláště 
zástupci zaměstnanců; vyzývá členské 
státy, aby sociální partnery zapojily do 
inspekcí práce;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 90
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 
důležitou úlohu sociální partneři a zvláště 
zástupci zaměstnanců; vyzývá členské 
státy, aby sociální partnery formálně 
zapojily do inspekcí práce;

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 
důležitou úlohu sociální partneři a zvláště 
zástupci zaměstnanců; vyzývá členské 
státy, aby sociální partnery formálně 
zapojily do přípravy i formulování 
národních plánů inspekcí práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 
důležitou úlohu sociální partneři a zvláště 
zástupci zaměstnanců; vyzývá členské 
státy, aby sociální partnery formálně 
zapojily do inspekcí práce;

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 
důležitou úlohu všichni sociální partneři; 
vyzývá členské státy, aby sociální partnery 
formálně zapojily do inspekcí práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 

9. upozorňuje na to, že v souvislosti
s dodržováním stávajících pravidel mají 
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důležitou úlohu sociální partneři a zvláště 
zástupci zaměstnanců; vyzývá členské 
státy, aby sociální partnery formálně 
zapojily do inspekcí práce;

důležitou úlohu sociální partneři; vyzývá 
členské státy, aby sociální partnery 
formálně zapojily do inspekcí práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že ve venkovských 
oblastech se provádí méně inspekcí práce; 
vyzývá členské státy, aby zajistily řádné 
pokrytí venkovských regionů;

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. staví se za zřízení doplňkových 
tripartitních odvětvových inspektorátů, 
které by zastupovaly vládu, zaměstnance
a zaměstnavatele, a vyzývá k jejich 
uvedení do provozu v podobě pilotní 
iniciativy v členských státech s nejvyšší 
úrovní nehlášené práce;

Or. el

Pozměňovací návrh 95
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na to, že zaměstnanci 
pracovní agentury mají v porovnání 
se stálými zaměstnanci zvláště často 
nevyhovující pracovní podmínky; 
poznamenává, že v zájmu účinné kontroly 
pracovních poměrů zaměstnanců pracovní 
agentury musí být rozšířena práva 
inspektorů a musí umožňovat kontrolu 
podniku, který zaměstnance využívá,
a součástí inspekce musí být dodržování 
ustanovení kolektivní smlouvy, 
podnikových pravidel a rovněž 
minimálních mezd;

10. upozorňuje na to, že zaměstnanci 
pracovní agentury mají v porovnání 
se stálými zaměstnanci často nevyhovující 
pracovní podmínky; poznamenává, že
v zájmu účinné kontroly pracovních 
poměrů zaměstnanců pracovní agentury 
musí být rozšířena práva inspektorů a musí 
umožňovat kontrolu podniku, který 
zaměstnance využívá, a součástí inspekce 
musí být dodržování ustanovení kolektivní 
smlouvy, podnikových pravidel a rovněž 
minimálních mezd;

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na to, že zaměstnanci 
pracovní agentury mají v porovnání 
se stálými zaměstnanci zvláště často 
nevyhovující pracovní podmínky; 
poznamenává, že v zájmu účinné kontroly 
pracovních poměrů zaměstnanců pracovní 
agentury musí být rozšířena práva 
inspektorů a musí umožňovat kontrolu 
podniku, který zaměstnance využívá,
a součástí inspekce musí být dodržování 
ustanovení kolektivní smlouvy, 
podnikových pravidel a rovněž 
minimálních mezd;

10. upozorňuje na to, že zaměstnanci 
pracovní agentury mají v porovnání 
se stálými zaměstnanci zvláště často 
nevyhovující pracovní podmínky; 
poznamenává, že v zájmu účinné kontroly 
pracovních poměrů zaměstnanců pracovní 
agentury musí být rozšířena práva 
inspektorů a musí umožňovat kontrolu 
podniku, který zaměstnance využívá,
a součástí inspekce musí být dodržování 
ustanovení kolektivní smlouvy, 
podnikových pravidel a rovněž 
rovnocenného odměňování a dle potřeby 
minimálních mezd; trvá na tom, aby byla 
prevenci problémů v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci věnována 
stejná pozornost v soukromém i veřejném 
sektoru; poukazuje na to, že dodržování 
zásady nediskriminace je povinné;
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Or. xm

Pozměňovací návrh 97
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na to, že zaměstnanci 
pracovní agentury mají v porovnání 
se stálými zaměstnanci zvláště často 
nevyhovující pracovní podmínky; 
poznamenává, že v zájmu účinné kontroly 
pracovních poměrů zaměstnanců pracovní 
agentury musí být rozšířena práva 
inspektorů a musí umožňovat kontrolu 
podniku, který zaměstnance využívá,
a součástí inspekce musí být dodržování 
ustanovení kolektivní smlouvy, 
podnikových pravidel a rovněž 
minimálních mezd;

10. upozorňuje na to, že zaměstnanci 
pracovní agentury mají v porovnání 
se stálými zaměstnanci zvláště často 
nevyhovující pracovní podmínky; 
poznamenává, že v zájmu účinné kontroly 
pracovních poměrů zaměstnanců pracovní 
agentury musí být rozšířena práva 
inspektorů a musí umožňovat kontrolu 
podniku, který zaměstnance využívá,
a součástí inspekce musí být dodržování 
ustanovení kolektivní smlouvy, 
podnikových pravidel a rovněž 
minimálních mezd, pokud je požaduje 
právo členských států nebo vnitrostátní 
kolektivní smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na to, že zaměstnanci 
pracovní agentury mají v porovnání 
se stálými zaměstnanci zvláště často 
nevyhovující pracovní podmínky; 
poznamenává, že v zájmu účinné kontroly 
pracovních poměrů zaměstnanců pracovní 
agentury musí být rozšířena práva 
inspektorů a musí umožňovat kontrolu 
podniku, který zaměstnance využívá,
a součástí inspekce musí být dodržování 
ustanovení kolektivní smlouvy, 

10. upozorňuje na to, že zaměstnanci 
pracovní agentury mají v porovnání 
se stálými zaměstnanci zvláště často 
nevyhovující pracovní podmínky; 
poznamenává, že v zájmu účinné kontroly 
pracovních poměrů zaměstnanců pracovní 
agentury musí být rozšířena práva 
inspektorů a musí umožňovat kontrolu 
podniku, který zaměstnance využívá,
a součástí inspekce musí být dodržování 
ustanovení kolektivní smlouvy, 
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podnikových pravidel a rovněž 
minimálních mezd;

podnikových pravidel a rovněž 
minimálních mezd; prohlašuje, že 
zaměstnancům s dočasnou pracovní 
smlouvou musí být umožněno, aby se 
dozvěděli o svých právech včetně práv 
týkajících se mzdových sazeb, například 
prostřednictvím on-line služby nebo 
internetových stránek; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 99
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. kritizuje široce rozšířené zneužívání 
dohod o provedení práce jako způsobu, 
jak ušetřit na mzdových nákladech
a příspěvcích na sociální zabezpečení; 
vyzývá členské státy, aby zavedly pravidla 
pro boj s touto praxí a připravily své 
inspekce práce na cílené kontroly práce
v rámci dohod o provedení práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 100
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyjadřuje znepokojení nad situací 
sezónních pracovníků v zemědělství,
z nichž většina pochází ze třetích zemí; 
věří, že inspekce práce v tomto odvětví 
zintenzivňují svou činnost; poukazuje na 
to, že velká část zaměstnanosti zde 
představuje kombinaci hlášené
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a nehlášené práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že zaměstnanci 
vykonávající služby v domácnostech často 
pracují bez ohlášení, nicméně tyto 
skutečnosti často nespadají do oblasti 
působnosti vnitrostátních inspekcí práce; 
vyzývá členské státy, aby umožnily 
provádět inspekce v soukromých 
domácnostech a aby zavedly účinná 
sankční opatření;

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 102
Jelko Kacin, Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že zaměstnanci 
vykonávající služby v domácnostech často 
pracují bez ohlášení, nicméně tyto 
skutečnosti často nespadají do oblasti 
působnosti vnitrostátních inspekcí práce; 
vyzývá členské státy, aby umožnily 
provádět inspekce v soukromých 
domácnostech a aby zavedly účinná 
sankční opatření;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že zaměstnanci 
vykonávající služby v domácnostech často 
pracují bez ohlášení, nicméně tyto 
skutečnosti často nespadají do oblasti 
působnosti vnitrostátních inspekcí práce; 
vyzývá členské státy, aby umožnily 
provádět inspekce v soukromých 
domácnostech a aby zavedly účinná 
sankční opatření;

vypouští se

Or. hu

Pozměňovací návrh 104
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že zaměstnanci 
vykonávající služby v domácnostech často 
pracují bez ohlášení, nicméně tyto 
skutečnosti často nespadají do oblasti 
působnosti vnitrostátních inspekcí práce; 
vyzývá členské státy, aby umožnily 
provádět inspekce v soukromých 
domácnostech a aby zavedly účinná 
sankční opatření;

11. připomíná, že zaměstnanci 
vykonávající služby v domácnostech často 
pracují bez ohlášení nebo jsou jejich práva
v porovnání s ostatními zaměstnanci 
omezená, nicméně tyto skutečnosti často 
nespadají do oblasti působnosti 
vnitrostátních inspekcí práce; vyzývá 
členské státy, aby ratifikovaly Úmluvu 
MOP č. 189 a v souladu s touto úmluvou 
připravily a prováděly opatření zaměřená 
na inspekce práce, prosazování a sankce,
a to s řádným ohledem na zvláštní znaky 
práce v domácnosti v souladu
s vnitrostátními právními předpisy. V míře 
slučitelné s vnitrostátními právními 
předpisy by tato opatření měla 
specifikovat podmínky, za nichž lze 
umožnit přístup do domácnosti při 



AM\1005553CS.doc 49/105 PE521.490v01-00

CS

řádném respektování soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že zaměstnanci 
vykonávající služby v domácnostech často 
pracují bez ohlášení, nicméně tyto 
skutečnosti často nespadají do oblasti 
působnosti vnitrostátních inspekcí práce; 
vyzývá členské státy, aby umožnily 
provádět inspekce v soukromých 
domácnostech a aby zavedly účinná 
sankční opatření;

11. připomíná, že zaměstnanci 
vykonávající služby v domácnostech často 
pracují bez ohlášení, nicméně tyto 
skutečnosti často nespadají do oblasti 
působnosti vnitrostátních inspekcí práce; 
vyzývá členské státy, aby ratifikovaly 
Úmluvu MOP č. 189 a připravily
a prováděly opatření zaměřená na 
inspekce práce, prosazování a sankce, a to
s řádným ohledem na zvláštní znaky práce
v domácnosti v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy. V souladu
s vnitrostátními právními předpisy by tato 
opatření měla specifikovat podmínky, za 
nichž lze umožnit přístup do domácnosti 
při řádném respektování soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. upozorňuje na zvláštní situaci osob 
pracujících z domova a na dálku, které
v souvislosti se svou prací doma nebo 
mimo prostory zaměstnavatele mohou být 
také vystaveny zneužívání pracovního 
práva, pokud zaměstnavatelé neplní své 
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zákonné povinnosti, které vůči nim mají;

Or. pl

Pozměňovací návrh 107
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že prudce 
vzrostl počet případů nepravé samostatné 
výdělečné činnosti, především v odvětví 
stavebnictví; vyzývá členské státy, aby 
zavedly vhodná kontrolní opatření k boji 
proti nepravé samostatné výdělečné 
činnosti, například aby stanovily kritéria 
vymezující, kdo je zaměstnancem, a kdo 
nikoli;

12. vyjadřuje politování nad problematicky 
vysokým počtem případů nepravé 
samostatné výdělečné činnosti, především
v odvětví stavebnictví; vyzývá členské 
státy, aby zavedly vhodná kontrolní 
opatření k boji proti nepravé samostatné 
výdělečné činnosti, například aby stanovily 
kritéria vymezující, kdo je zaměstnancem,
a kdo nikoli;

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že prudce 
vzrostl počet případů nepravé samostatné 
výdělečné činnosti, především v odvětví 
stavebnictví; vyzývá členské státy, aby 
zavedly vhodná kontrolní opatření k boji 
proti nepravé samostatné výdělečné 
činnosti, například aby stanovily kritéria 
vymezující, kdo je zaměstnancem, a kdo 
nikoli;

12. vyjadřuje politování nad tím, že prudce 
vzrostl počet případů nepravé samostatné 
výdělečné činnosti, především v odvětví 
stavebnictví, včetně práce v rámci vysílání 
pracovníků; vyzývá členské státy, aby 
zavedly vhodná kontrolní opatření k boji 
proti nepravé samostatné výdělečné 
činnosti, například aby stanovily kritéria 
vymezující, kdo je zaměstnancem, a kdo 
nikoli;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 109
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že prudce 
vzrostl počet případů nepravé samostatné 
výdělečné činnosti, především v odvětví 
stavebnictví; vyzývá členské státy, aby 
zavedly vhodná kontrolní opatření k boji 
proti nepravé samostatné výdělečné 
činnosti, například aby stanovily kritéria 
vymezující, kdo je zaměstnancem, a kdo 
nikoli;

12. vyjadřuje politování nad tím, že prudce 
vzrostl počet případů nepravé samostatné 
výdělečné činnosti, především v odvětví 
stavebnictví a na jatkách; vyzývá členské 
státy, aby zavedly vhodná kontrolní 
opatření k boji proti nepravé samostatné 
výdělečné činnosti, například aby stanovily 
kritéria vymezující, kdo je zaměstnancem,
a kdo nikoli; měly by být zavedeny 
zákonné podmínky a právní předpisy by 
měly být zjednodušeny, nebo by mělo být 
obráceno důkazní břemeno, aby se 
případy nepravé samostatné výdělečné 
činnosti snadněji prokazovaly;

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že prudce 
vzrostl počet případů nepravé samostatné 
výdělečné činnosti, především v odvětví 
stavebnictví; vyzývá členské státy, aby 
zavedly vhodná kontrolní opatření k boji 
proti nepravé samostatné výdělečné 
činnosti, například aby stanovily kritéria 
vymezující, kdo je zaměstnancem, a kdo 
nikoli;

12. vyjadřuje politování nad tím, že prudce 
vzrostl počet případů nepravé samostatné 
výdělečné činnosti, především v odvětví 
stavebnictví; vyzývá členské státy, aby 
zavedly vhodná kontrolní opatření k boji 
proti nepravé samostatné výdělečné 
činnosti, například aby stanovily kritéria 
vymezující, kdo je zaměstnancem, a kdo 
nikoli, aby mohli inspektoři práce 
nepravou samostatnou výdělečnou činnost
snadno identifikovat;

Or. de
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Pozměňovací návrh 111
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že prudce 
vzrostl počet případů nepravé samostatné 
výdělečné činnosti, především v odvětví 
stavebnictví; vyzývá členské státy, aby 
zavedly vhodná kontrolní opatření k boji 
proti nepravé samostatné výdělečné 
činnosti, například aby stanovily kritéria 
vymezující, kdo je zaměstnancem, a kdo 
nikoli;

12. vyjadřuje politování nad tím, že prudce 
vzrostl počet případů nepravé samostatné 
výdělečné činnosti, především v odvětví 
stavebnictví; vyzývá členské státy, aby 
zavedly vhodná kontrolní opatření k boji 
proti nepravé samostatné výdělečné 
činnosti, například aby stanovily kritéria 
vymezující, kdo je zaměstnancem, a kdo 
nikoli; prohlašuje, že s cílem předcházet 
nepravé samostatné výdělečné činnosti by 
měly mít členské státy možnost zavést 
požadavky nebo kontrolní opatření
s větším dosahem;

Or. nl

Pozměňovací návrh 112
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad tím, že prudce 
vzrostl počet případů nepravé samostatné 
výdělečné činnosti, především v odvětví 
stavebnictví; vyzývá členské státy, aby 
zavedly vhodná kontrolní opatření k boji 
proti nepravé samostatné výdělečné 
činnosti, například aby stanovily kritéria 
vymezující, kdo je zaměstnancem, a kdo 
nikoli;

12. vyjadřuje politování nad tím, že prudce 
vzrostl počet případů nepravé samostatné 
výdělečné činnosti, především v odvětví 
stavebnictví; vyzývá členské státy, aby 
zavedly vhodná kontrolní opatření k boji 
proti nepravé samostatné výdělečné 
činnosti, například aby stanovily kritéria 
vymezující, kdo je zaměstnancem, a kdo 
nikoli; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
urychlily provádění nařízení REACH, 
zejména nahrazování chemických látek 
vzbuzujících největší obavy; zastává 
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názor, že při stanovení priorit u těchto 
látek by měly být zohledněny nemoci
z povolání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že zvláštní pozornost by 
měla být věnována odvětví dopravy, které
v důsledku své mobilní povahy může 
představovat pro inspektoráty práce další 
problémy; žádá, aby měly inspektoráty 
práce odpovídající vybavení k provádění 
účinných inspekcí v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zastává názor, že vznikající odvětví 
zelených pracovních míst vyžaduje 
zvláštní pozornost; žádá, aby byla 
provedena hodnocení a studie dopadu na 
životní prostředí z hlediska toxicity 
ekologických materiálů a pracovních 
podmínek osob pracujících s vybavením 
používaným k produkci obnovitelné 
energie (výroba, použití, údržba
a recyklace);
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Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá vnitrostátní inspektoráty práce, 
aby vytvořily akční plán boje proti 
nehlášené práci, který odhalí všechny 
způsoby nezákonných postupů v rámci 
závislé i samostatné výdělečné činnosti;

13. vyzývá vnitrostátní inspektoráty práce 
nebo jiné relevantní orgány, například 
policii nebo finanční úřady, aby vytvořily 
akční plán boje proti nehlášené práci, který 
odhalí všechny způsoby nezákonných 
postupů v rámci závislé i samostatné 
výdělečné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá vnitrostátní inspektoráty práce, 
aby vytvořily akční plán boje proti 
nehlášené práci, který odhalí všechny 
způsoby nezákonných postupů v rámci 
závislé i samostatné výdělečné činnosti;

13. vyzývá vnitrostátní inspektoráty práce, 
aby vytvořily akční plán boje proti 
nehlášené práci, který odhalí všechny 
způsoby nezákonných postupů v rámci 
závislé i samostatné výdělečné činnosti; 
zdůrazňuje, že pokud nebude nehlášená 
práce řádně řešena, mohla by narušit 
schopnost EU plnit cíle v oblasti 
zaměstnanosti z hlediska většího počtu
a lepší kvality pracovních míst a silnějšího 
růstu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyjadřuje velké znepokojení nad 
mimořádnou zranitelností migrujících 
pracovníků s nelegálním postavením nebo 
postrádajících povolení, kteří mohou být 
vykořisťováni při nehlášené práci se 
špatnými podmínkami, nízkou mzdou
a dlouhou pracovní dobou v nebezpečném 
pracovním prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že vnitrostátní 
programy dalšího odborného vzdělávání 
pro inspektory práce by měly obsahovat 
specifické prvky týkající se nehlášené 
práce a souvisejících témat, jako je 
migrace a obchodování s lidmi;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že vnitrostátní programy 
dalšího odborného vzdělávání pro 
inspektory práce by měly obsahovat 
specifické prvky týkající se nehlášené 
práce a souvisejících témat, jako je 
migrace a obchodování s lidmi;

14. zastává názor, že všechny programy 
vzdělávání a odborného vzdělávání pro 
inspektory práce by měly obsahovat 
specifické prvky týkající se nejčastějších 
strategií obcházení právních předpisů
i nehlášené práce a souvisejících témat, 
jako je obchodování s lidmi; zdůrazňuje, 
že spolupráce mezi inspektory práce
a přistěhovaleckými úřady by se měla 
omezovat na identifikaci zaměstnavatelů 
zneužívajících zaměstnance a neměla by 
vést k sankcím vůči migrujícím 
pracovníkům samotným nebo k jejich 
vypovídání ze země, protože to je prvek, 
který vlastně narušuje snahy o řešení 
problému nehlášené práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že vnitrostátní programy 
dalšího odborného vzdělávání pro 
inspektory práce by měly obsahovat 
specifické prvky týkající se nehlášené 
práce a souvisejících témat, jako je migrace
a obchodování s lidmi;

14. zastává názor, že vnitrostátní programy 
dalšího odborného vzdělávání pro 
inspektory práce by měly v případech, kdy 
vnitrostátní inspektoráty práce nesou 
odpovědnost za řešení těchto otázek, 
obsahovat specifické prvky týkající se 
nehlášené práce a souvisejících témat, jako 
je migrace a obchodování s lidmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Antigoni Papadopoulou



AM\1005553CS.doc 57/105 PE521.490v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že vnitrostátní programy 
dalšího odborného vzdělávání pro 
inspektory práce by měly obsahovat 
specifické prvky týkající se nehlášené 
práce a souvisejících témat, jako je migrace
a obchodování s lidmi;

14. zastává názor, že vnitrostátní programy 
dalšího odborného vzdělávání pro 
inspektory práce by měly obsahovat 
specifické prvky týkající se nehlášené 
práce a souvisejících témat, jako je migrace
a obchodování s lidmi, protože existuje 
silná vazba mezi migrací, a zejména pak 
obchodováním s lidmi, a nehlášenou 
prací;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že vnitrostátní programy 
dalšího odborného vzdělávání pro 
inspektory práce by měly obsahovat 
specifické prvky týkající se nehlášené 
práce a souvisejících témat, jako je migrace
a obchodování s lidmi;

14. zastává názor, že vnitrostátní programy 
dalšího odborného vzdělávání pro 
inspektory práce by měly obsahovat 
specifické prvky týkající se nehlášené 
práce a souvisejících témat, jako je migrace
a obchodování s lidmi; zastává názor, že 
prvořadá by měla být ochrana dotčených 
osob a přivedení těch, kdo měli
z vykořisťování prospěch, k odpovědnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že vnitrostátní programy 
dalšího odborného vzdělávání pro 
inspektory práce by měly obsahovat 
specifické prvky týkající se nehlášené 
práce a souvisejících témat, jako je migrace
a obchodování s lidmi;

14. zastává názor, že vnitrostátní programy 
dalšího odborného vzdělávání pro 
inspektory práce by měly obsahovat 
specifické prvky týkající se nehlášené 
práce a souvisejících témat, jako je migrace
a obchodování s lidmi a vysílání 
pracovníků, a rovněž jazykové prvky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zastává názor, že sankce budou 
účinné pouze tehdy, pokud zaměstnavatelé 
nebudou moci získat prospěch ze 
zaměstnávání nehlášených pracovníků, 
protože by při takovém postupu čelili 
ztrátě podstatně přesahující náklady na 
zaměstnání registrovaných zaměstnanců;

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou 

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že je důležité, aby veřejné 
zakázky byly automaticky předávány 
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systémy odpovědnosti hlavního dodavatele 
za celý subdodavatelský řetězec a že by 
měly být zavedeny ve všech členských 
státech;

orgánům inspekce práce;

Or. fi

Pozměňovací návrh 126
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou
systémy odpovědnosti hlavního dodavatele
za celý subdodavatelský řetězec a že by 
měly být zavedeny ve všech členských 
státech;

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek by 
mohly být systémy odpovědnosti hlavního 
dodavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Jelko Kacin, Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou
systémy odpovědnosti hlavního dodavatele
za celý subdodavatelský řetězec a že by 
měly být zavedeny ve všech členských 

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek by 
mohly být systémy odpovědnosti hlavního 
dodavatele za celý subdodavatelský 
řetězec;
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státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou 
systémy odpovědnosti hlavního dodavatele 
za celý subdodavatelský řetězec a že by 
měly být zavedeny ve všech členských 
státech;

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že systémy odpovědnosti 
hlavního dodavatele za celý 
subdodavatelský řetězec nejsou účinným 
nástrojem k lepšímu sledování zadávání 
zakázek a jediným způsobem, jak čelit 
uvedenému trendu, je zintenzivnění 
inspekcí ze strany orgánů obchodního 
dohledu;

Or. de

Pozměňovací návrh 129
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou 
systémy odpovědnosti hlavního dodavatele 
za celý subdodavatelský řetězec a že by 
měly být zavedeny ve všech členských 
státech;

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou 
systémy odpovědnosti hlavního dodavatele
za subdodavatele a že by měly být 
zavedeny ve všech členských státech;
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Or. de

Pozměňovací návrh 130
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou 
systémy odpovědnosti hlavního dodavatele 
za celý subdodavatelský řetězec a že by 
měly být zavedeny ve všech členských 
státech;

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek;
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou 
systémy odpovědnosti hlavního dodavatele 
za celý subdodavatelský řetězec a že by 
mělo být zváženo jejich zavedení ve všech 
členských státech;

Or. hu

Pozměňovací návrh 131
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou 
systémy odpovědnosti hlavního dodavatele 
za celý subdodavatelský řetězec a že by 
měly být zavedeny ve všech členských 
státech;

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem ke 
zvýšení dodržování pracovněprávních 
norem v celém výrobním procesu jsou 
systémy odpovědnosti hlavního dodavatele 
za celý subdodavatelský řetězec a že by 
měly být zavedeny ve všech členských 
státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou 
systémy odpovědnosti hlavního dodavatele 
za celý subdodavatelský řetězec a že by 
měly být zavedeny ve všech členských 
státech;

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou 
systémy odpovědnosti hlavního dodavatele 
za celý subdodavatelský řetězec a že by 
měly být zavedeny ve všech členských 
státech, ačkoli kontroly ze strany 
inspektorů práce jsou nadále nezbytné;

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou 
systémy odpovědnosti hlavního dodavatele 
za celý subdodavatelský řetězec a že by 
měly být zavedeny ve všech členských 
státech;

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek, což 
může vést k nárůstu nejistých pracovních 
míst a k dalšímu zhoršování již nyní nízké 
úrovně ochrany nehlášených pracovníků; 
varuje, že takový nepříznivý vývoj si jistě 
vyžádá další úsilí i cílenou odbornou 
přípravu inspektorátů práce v oblasti 
monitorování a prevence nehlášené práce
a reakcí na ni; domnívá se, že účinným 
nástrojem k lepšímu sledování zadávání 
zakázek jsou systémy odpovědnosti 
hlavního dodavatele za celý 
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subdodavatelský řetězec a že by měly být 
zavedeny ve všech členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou 
systémy odpovědnosti hlavního dodavatele 
za celý subdodavatelský řetězec a že by 
měly být zavedeny ve všech členských 
státech;

15. bere na vědomí, že se obecně směřuje
k většímu rozsahu samostatné výdělečné 
činnosti, externího zajištění služeb nebo 
činností (outsourcingu) a subdodávek; 
domnívá se, že účinným nástrojem
k lepšímu sledování zadávání zakázek jsou 
systémy odpovědnosti hlavního dodavatele 
za celý subdodavatelský řetězec a že by 
měly být zavedeny ve všech členských 
státech; dále se domnívá, že podvody
s využitím subdodávek, podniků
s fiktivním sídlem typu „poštovní 
schránky“, nepravé samostatné výdělečné 
činnosti, nepravého vysílání pracovníků
a zprostředkování zaměstnanců pracovní 
agenturou by neměly být finančně 
výhodné a že motivace k takovému 
jednání bude odstraněna a bude dosaženo 
odrazujícího účinku, pokud bude 
snadnější je prokázat a/nebo obrátit 
důkazní břemeno a pokud se bude 
vycházet ze zákonných předpokladů;

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na problém provádění 
ustanovení týkajících se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci u zaměstnanců, 
kteří vykonávají nehlášenou činnost; 
zdůrazňuje, že právo na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci existuje 
nezávisle na postavení zaměstnance nebo 
osoby samostatně výdělečně činné a že 
toto právo získá na účinnosti, budou-li lépe 
prováděny stávající platné předpisy;

16. upozorňuje na problém provádění 
ustanovení týkajících se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci u zaměstnanců, 
kteří vykonávají nehlášenou činnost; 
zdůrazňuje, že právo na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci existuje pro 
každého zaměstnance nebo osobu 
samostatně výdělečně činnou a že toto 
právo získá na účinnosti, budou-li lépe 
prováděny stávající platné předpisy 
členských států;

Or. fi

Pozměňovací návrh 136
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na problém provádění 
ustanovení týkajících se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci u zaměstnanců, 
kteří vykonávají nehlášenou činnost; 
zdůrazňuje, že právo na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci existuje 
nezávisle na postavení zaměstnance nebo 
osoby samostatně výdělečně činné a že toto 
právo získá na účinnosti, budou-li lépe 
prováděny stávající platné předpisy;

16. upozorňuje na problém provádění 
ustanovení týkajících se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci u zaměstnanců, 
kteří vykonávají nehlášenou činnost; 
zdůrazňuje, že právo na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci existuje 
nezávisle na postavení zaměstnance nebo 
osoby samostatně výdělečně činné a že toto 
právo získá na účinnosti, budou-li lépe 
prováděny stávající platné předpisy; 
navrhuje, aby členské státy prozkoumaly 
možnost zavést pro všechny zaměstnance 
povinná lékařská vyšetření, bezplatně 
prováděná jednou ročně nebo jednou
v době platnosti pracovní smlouvy, aby 
byla zaměstnancům zajištěna základní 
ochrana;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 137
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje zpřísnění sankcí pro podniky, 
které neplní své povinnosti v souvislosti se 
základními právy zaměstnanců, a domnívá 
se, že tyto sankce musí být natolik 
odrazující, aby zaměstnavatelé nemohli
z obcházení nynějších předpisů
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nic 
získat;

17. staví se za zpřísnění sankcí pro 
podniky, které neplní své povinnosti
v souvislosti se základními právy 
zaměstnanců, a domnívá se, že tyto sankce 
musí být natolik odrazující, aby 
zaměstnavatelé a zaměstnanci nemohli
z obcházení nynějších předpisů
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nic 
získat;

Or. fi

Pozměňovací návrh 138
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje zpřísnění sankcí pro podniky, 
které neplní své povinnosti v souvislosti se
základními právy zaměstnanců, a domnívá 
se, že tyto sankce musí být natolik 
odrazující, aby zaměstnavatelé nemohli
z obcházení nynějších předpisů
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nic
získat;

17. požaduje účinné a odrazující sankce 
pro podniky, které neplní své povinnosti
v souvislosti s právy zaměstnanců,
a domnívá se, že tyto sankce musí být 
natolik odrazující a odstrašující, aby 
zaměstnavatelé nemohli mít z obcházení 
nynějších předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci žádný prospěch; vyzývá 
členské státy, aby ve svých systémech 
sankcí zvážily stanovení výše pokuty 
úměrné úrovni a škodě a aby zajistily, že 
pokuta bude vyšší než zisk získaný
z obcházení právních předpisů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje zpřísnění sankcí pro podniky, 
které neplní své povinnosti v souvislosti se
základními právy zaměstnanců, a domnívá 
se, že tyto sankce musí být natolik 
odrazující, aby zaměstnavatelé nemohli
z obcházení nynějších předpisů
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nic 
získat;

17. požaduje lepší informování
o základních právech zaměstnanců ze 
strany vnitrostátních inspektorátů práce,
zpřísnění sankcí pro podniky, které neplní 
své povinnosti v souvislosti s těmito právy,
a domnívá se, že tyto sankce musí být 
natolik odrazující, aby zaměstnavatelé 
nemohli z obcházení nynějších předpisů
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nic 
získat;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. poukazuje na to, že strategie Evropa 
2020 upozorňuje na nutnost zvýšit počet 
žen na trhu práce, a domnívá se, že 
inspektoři na pracovištích by měli znát 
pracovní podmínky žen i mužů;

Or. sv

Pozměňovací návrh 141
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. žádá, aby tyto sankce platily i pro 
společnosti, u nichž bude zjištěno 
zapisování zaměstnanců na „černou 
listinu“ z důvodu jejich činnosti
v odborech nebo v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. žádá, aby vnitrostátní orgány 
obchodního dohledu měly podporu při 
zavádění účinného systému ochrany 
pracovních sil na úrovni podniku, zvláště
v malých a středních podnicích; naléhavě 
žádá, aby se inspekce pečlivěji zaměřovaly 
na identifikaci praktických
a proveditelných řešení nedostatků
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci; 

Or. de

Pozměňovací návrh 143
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá inspekce práce, aby 
zintenzivnily dobře cílená opatření
v oblasti prevence a veřejné osvěty s cílem 
zvýšit povědomí občanů o významu 
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pravidel a postupů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. zastává názor, že poradní výbor 
Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci by měl pravidelně získávat 
informace o vývoji v členských státech
v oblasti inspektorátů práce a bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci; 

Or. sv

Pozměňovací návrh 145
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. zastává názor, že tyto aspekty 
bezpečnosti a ochrany zdraví by měly být 
zohledněny i v nadcházející strategii EU
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci;

Or. sv

Pozměňovací návrh 146
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že pro ukončení 
sociálního dumpingu a zajištění 
spravedlivé hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu je podstatná dobrá spolupráce 
mezi vnitrostátními orgány; vítá iniciativu 
Komise na vytvoření evropské platformy 
pro inspektory práce;

18. zastává názor, že pro ukončení 
sociálního dumpingu a zajištění 
spravedlivé hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu je podstatná dobrá spolupráce 
mezi vnitrostátními orgány a sociálními 
partnery; vítá iniciativu Komise na 
vytvoření evropské platformy pro 
inspektory práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že pro ukončení 
sociálního dumpingu a zajištění 
spravedlivé hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu je podstatná dobrá spolupráce 
mezi vnitrostátními orgány; vítá iniciativu 
Komise na vytvoření evropské platformy 
pro inspektory práce;

18. zastává názor, že pro ukončení 
sociálního dumpingu a zajištění 
spravedlivé hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu je podstatná dobrá spolupráce 
mezi vnitrostátními orgány; požaduje 
spolupráci na úrovni EU, od výměny 
správných postupů a know-how až po 
sdílení údajů z vnitrostátních rejstříků; 
vítá iniciativu Komise na vytvoření 
evropské platformy pro inspektory práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že pro ukončení 18. zastává názor, že pro ukončení 
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sociálního dumpingu a zajištění 
spravedlivé hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu je podstatná dobrá spolupráce 
mezi vnitrostátními orgány; vítá iniciativu 
Komise na vytvoření evropské platformy 
pro inspektory práce;

sociálního dumpingu a zajištění 
spravedlivé hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu je podstatná dobrá spolupráce 
mezi vnitrostátními orgány; vítá iniciativu 
Komise na vytvoření evropské platformy 
pro inspektory práce; podporuje užitečnou 
práci Výboru vrchních inspektorů práce 
(Senior Labour Inspectors’ Committee, 
SLIC) při sbližování vnitrostátních kultur; 
žádá, aby byly posíleny zdroje a pravomoci 
výboru; požaduje užší spolupráci mezi 
výborem SLIC a Lucemburským 
poradním výborem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že pro ukončení 
sociálního dumpingu a zajištění 
spravedlivé hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu je podstatná dobrá spolupráce 
mezi vnitrostátními orgány; vítá iniciativu 
Komise na vytvoření evropské platformy 
pro inspektory práce;

18. zastává názor, že pro ukončení 
sociálního dumpingu a zajištění 
spravedlivé hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu je podstatná dobrá spolupráce 
mezi vnitrostátními orgány; vítá iniciativu 
Komise na vytvoření evropské platformy 
pro inspektory práce; v této souvislosti 
žádá Komisi, aby pro inspektory práce 
zřídila evropskou platformu pro 
nehlášenou práci v rámci Evropské 
nadace pro zlepšení životních
a pracovních podmínek (Eurofound) jako 
další úkol této agentury, která bude mít 
pravomoc organizovat činnost platformy
a usnadňovat výměnu zkušeností
a správné praxe; platforma bude 
poskytovat aktuální, objektivní, spolehlivé
a srovnávací údaje i posilovat 
přeshraniční spolupráci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 150
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou 
agenturu pro přeshraniční případy 
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nehlášené práce, k jejímž 
úkolům by mohla patřit mimo jiné 
identifikace podniků s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“, kontrola 
nadnárodních poskytovatelů služeb, 
zavádění programů dalšího vzdělávání, 
identifikace nových způsobů obcházení 
předpisů a organizace přeshraničních 
kontrol;

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 151
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou 
agenturu pro přeshraniční případy 
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nehlášené práce, k jejímž 
úkolům by mohla patřit mimo jiné 
identifikace podniků s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“, kontrola 
nadnárodních poskytovatelů služeb, 
zavádění programů dalšího vzdělávání, 
identifikace nových způsobů obcházení 
předpisů a organizace přeshraničních 
kontrol;

19. vyzývá Komisi, aby umožnila již 
existujícím a úspěšným agenturám EU, 
jako je Evropská nadace pro zlepšení 
životních a pracovních podmínek, 
identifikovat a evidovat podniky
s fiktivním sídlem typu „poštovní 
schránky“ a podobné subjekty;

Or. de
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Pozměňovací návrh 152
Emer Costello

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou 
agenturu pro přeshraniční případy 
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nehlášené práce, k jejímž 
úkolům by mohla patřit mimo jiné 
identifikace podniků s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“, kontrola 
nadnárodních poskytovatelů služeb, 
zavádění programů dalšího vzdělávání, 
identifikace nových způsobů obcházení 
předpisů a organizace přeshraničních 
kontrol;

19. vyzývá Komisi, aby pro inspektory 
práce zřídila evropskou platformu pro 
nehlášenou práci v rámci Evropské 
nadace pro zlepšení životních
a pracovních podmínek (Eurofound) jako 
další úkol této agentury, která bude mít 
pravomoc organizovat činnost platformy
a usnadňovat výměnu zkušeností
a správné praxe; platforma bude 
poskytovat aktuální, objektivní, spolehlivé
a srovnávací údaje i posilovat přeshraniční
spolupráci;

Odůvodnění

Dle návrhu Evropské komise obsaženého v jedné z možností politiky v rámci jejího návrhu 
evropské platformy k posílení spolupráce v EU při prevenci nehlášené práce a odrazování od 
ní, s přihlédnutím k tomu, že agentura v minulosti prováděla srovnávací výzkum nehlášené 
práce a že požadavky na zdroje by byly mnohem omezenější než při zřizování nové agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou 
agenturu pro přeshraniční případy 
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nehlášené práce, k jejímž 
úkolům by mohla patřit mimo jiné 
identifikace podniků s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“, kontrola 
nadnárodních poskytovatelů služeb, 

19. žádá Komisi, aby ve spolupráci se 
sociálními partnery a příslušnými 
vnitrostátními orgány vypracovala účinné 
nástroje pro boj proti zanedbávání 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a nehlášené práce, k jejímž úkolům by 
mohla patřit mimo jiné identifikace 
podniků s fiktivním sídlem typu „poštovní 
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zavádění programů dalšího vzdělávání, 
identifikace nových způsobů obcházení 
předpisů a organizace přeshraničních 
kontrol;

schránky“, kontrola nadnárodních 
poskytovatelů služeb, zavádění programů 
dalšího vzdělávání, identifikace nových 
způsobů obcházení předpisů a organizace 
přeshraničních kontrol; a aby zvážila 
případnou přidanou hodnotu agentury 
EU odpovědné za tyto záležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou 
agenturu pro přeshraniční případy 
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nehlášené práce, k jejímž 
úkolům by mohla patřit mimo jiné 
identifikace podniků s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“, kontrola
nadnárodních poskytovatelů služeb, 
zavádění programů dalšího vzdělávání, 
identifikace nových způsobů obcházení 
předpisů a organizace přeshraničních 
kontrol;

19. vyzývá Komisi, aby koordinovala
a usnadňovala spolupráci mezi členskými 
státy pro přeshraniční případy zanedbávání 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a nehlášené práce, mimo jiné včetně 
identifikace podniků s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“, kontroly
nadnárodních poskytovatelů služeb, 
zavádění programů dalšího vzdělávání, 
identifikace nových způsobů obcházení 
předpisů a organizace přeshraničních 
kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou 
agenturu pro přeshraniční případy 
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nehlášené práce, k jejímž

19. vyzývá Komisi, aby zřídila zvláštní 
oddělení pro přeshraniční případy 
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nehlášené práce, k jehož úkolům 
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úkolům by mohla patřit mimo jiné 
identifikace podniků s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“, kontrola 
nadnárodních poskytovatelů služeb, 
zavádění programů dalšího vzdělávání, 
identifikace nových způsobů obcházení 
předpisů a organizace přeshraničních 
kontrol;

by mohla patřit mimo jiné identifikace 
podniků s fiktivním sídlem typu „poštovní 
schránky“, kontrola nadnárodních činností, 
zavádění programů dalšího vzdělávání, 
identifikace nových způsobů obcházení 
předpisů a organizace přeshraničních 
kontrol;

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou 
agenturu pro přeshraniční případy 
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nehlášené práce, k jejímž 
úkolům by mohla patřit mimo jiné 
identifikace podniků s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“, kontrola 
nadnárodních poskytovatelů služeb, 
zavádění programů dalšího vzdělávání, 
identifikace nových způsobů obcházení 
předpisů a organizace přeshraničních 
kontrol;

19. vyzývá Komisi, aby vyhradila 
odpovídající lidské zdroje pro 
monitorování přeshraničních případů
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nehlášené práce, přípravu 
programů dalšího vzdělávání pro 
inspektoráty a identifikaci nových 
způsobů obcházení předpisů a předložila 
opatření na podporu členských států při 
řešení nehlášené práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou 
agenturu pro přeshraniční případy 
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 

19. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou 
agenturu pro přeshraniční případy 
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 



AM\1005553CS.doc 75/105 PE521.490v01-00

CS

při práci a nehlášené práce, k jejímž 
úkolům by mohla patřit mimo jiné 
identifikace podniků s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“, kontrola 
nadnárodních poskytovatelů služeb, 
zavádění programů dalšího vzdělávání, 
identifikace nových způsobů obcházení 
předpisů a organizace přeshraničních 
kontrol;

při práci a nehlášené práce, k jejímž 
úkolům by mohla patřit mimo jiné 
identifikace podniků s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“, kontrola 
nadnárodních poskytovatelů služeb, 
zavádění celoevropských programů dalšího 
vzdělávání, které se budou zaměřovat na 
záležitosti, jako je nepravá samostatná 
výdělečná činnost, nové druhy rizik
v pracovním poměru a vysílání 
pracovníků, identifikace nových způsobů 
obcházení předpisů a organizace 
přeshraničních kontrol;

Or. de

Pozměňovací návrh 158
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou 
agenturu pro přeshraniční případy 
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nehlášené práce, k jejímž 
úkolům by mohla patřit mimo jiné 
identifikace podniků s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“, kontrola 
nadnárodních poskytovatelů služeb, 
zavádění programů dalšího vzdělávání, 
identifikace nových způsobů obcházení 
předpisů a organizace přeshraničních 
kontrol;

19. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou 
agenturu pro přeshraniční případy 
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nehlášené práce, k jejímž 
úkolům by mohla patřit mimo jiné 
identifikace podniků s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“, kontrola 
nadnárodních poskytovatelů služeb, 
zavádění programů dalšího vzdělávání, 
identifikace nových způsobů obcházení 
předpisů a organizace přeshraničních 
kontrol, a to aniž bude dotčena zásada 
subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou 
agenturu pro přeshraniční případy 
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nehlášené práce, k jejímž 
úkolům by mohla patřit mimo jiné 
identifikace podniků s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“, kontrola 
nadnárodních poskytovatelů služeb, 
zavádění programů dalšího vzdělávání, 
identifikace nových způsobů obcházení 
předpisů a organizace přeshraničních 
kontrol;

19. vyzývá Komisi, aby zavedla evropskou 
agenturu pro přeshraniční případy 
zanedbávání bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nehlášené práce, k jejímž 
úkolům by mohla patřit mimo jiné 
identifikace podniků s fiktivním sídlem 
typu „poštovní schránky“, kontrola 
nadnárodních poskytovatelů služeb, 
zavádění programů dalšího vzdělávání, 
identifikace nových způsobů obcházení 
předpisů a organizace přeshraničních 
kontrol; kromě toho doporučuje 
příležitostné společné přeshraniční 
inspekce práce prováděné vnitrostátními 
inspektoráty, zejména v příhraničních 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. žádá Komisi, aby pro inspektory 
práce zřídila evropskou platformu 
zaměřenou na nehlášenou práci v rámci 
Evropské nadace pro zlepšení životních
a pracovních podmínek (Eurofound) jako 
další úkol této agentury, s cílem 
usnadňovat výměnu zkušeností
a osvědčených postupů poskytováním 
objektivních, spolehlivých a srovnatelných 
údajů, které budou pravidelně 
aktualizovány, a zlepšit přeshraniční 
spolupráci zaměřenou zvláště na 
identifikaci podniků poskytujících služby, 
které mají fiktivní sídlo typu „poštovní 
schránky“, a dohled nad nimi;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 161
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby zavedla evropský 
průkaz sociálního zabezpečení chráněný 
proti padělání, v němž by byly uloženy 
všechny údaje podstatné pro kontrolu 
pracovního poměru, např. o sociálním 
zabezpečení a pracovní době, a na nějž by 
se vztahovala přísná pravidla ochrany 
údajů;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby
v rámci koordinace sociálního zabezpečení
zkoumaly možnosti, jak zajistit, aby 
mobilní pracovníci měli při sobě doklad
o formálním zaměstnání a statusu 
sociálního zabezpečení, aby se usnadnilo 
ověřování tohoto statusu; zdůrazňuje, že 
na každý takový doklad by se vztahovala 
přísná pravidla ochrany údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby zavedla evropský 
průkaz sociálního zabezpečení chráněný
proti padělání, v němž by byly uloženy 
všechny údaje podstatné pro kontrolu 
pracovního poměru, např. o sociálním 
zabezpečení a pracovní době, a na nějž by 
se vztahovala přísná pravidla ochrany 
údajů;

20. vyzývá Komisi, aby vyšetřila přínosy 
zavedení evropského průkazu sociálního 
zabezpečení chráněného proti padělání,
v němž by byly uloženy všechny údaje 
podstatné pro kontrolu pracovního poměru, 
např. o sociálním zabezpečení a pracovní 
době, a na nějž by se vztahovala přísná 
pravidla ochrany údajů;

Or. hu

Pozměňovací návrh 163
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska



PE521.490v01-00 78/105 AM\1005553CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby zavedla evropský 
průkaz sociálního zabezpečení chráněný
proti padělání, v němž by byly uloženy 
všechny údaje podstatné pro kontrolu 
pracovního poměru, např. o sociálním
zabezpečení a pracovní době, a na nějž by 
se vztahovala přísná pravidla ochrany 
údajů;

20. vyzývá Komisi, aby po důkladném 
posouzení dopadů zvážila zavedení 
evropského průkazu sociálního 
zabezpečení chráněného proti padělání 
nebo jiného celoevropského dokladu 
totožnosti, v němž by byly uloženy 
všechny údaje podstatné pro kontrolu 
pracovního poměru, např. o statusu
z pohledu sociálního zabezpečení
a pracovní době, a na nějž by se vztahovala 
přísná pravidla ochrany údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Jelko Kacin, Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby zavedla evropský 
průkaz sociálního zabezpečení chráněný 
proti padělání, v němž by byly uloženy 
všechny údaje podstatné pro kontrolu 
pracovního poměru, např. o sociálním
zabezpečení a pracovní době, a na nějž by 
se vztahovala přísná pravidla ochrany 
údajů;

20. vyzývá Komisi, aby zpřístupnila 
evropský průkaz sociálního zabezpečení 
chráněný proti padělání, v němž by byly 
uloženy všechny údaje podstatné pro 
kontrolu pracovního poměru, např.
o sociálním zabezpečení a pracovní době,
a na nějž by se vztahovala přísná pravidla 
ochrany údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby zavedla evropský 
průkaz sociálního zabezpečení chráněný 
proti padělání, v němž by byly uloženy 
všechny údaje podstatné pro kontrolu 
pracovního poměru, např. o sociálním 
zabezpečení a pracovní době, a na nějž by 
se vztahovala přísná pravidla ochrany 
údajů;

20. vyzývá Komisi, aby zavedla evropský 
průkaz sociálního zabezpečení chráněný 
proti padělání, v němž by byly uloženy 
všechny údaje podstatné pro kontrolu 
pracovního poměru, např. o sociálním 
zabezpečení a pracovní době, a na nějž by 
se vztahovala přísná pravidla ochrany 
údajů, zvláště při zpracování citlivých 
soukromých osobních údajů; proto 
zdůrazňuje, že je před celým procesem 
přípravy takového průkazu i během něj 
důležité pečlivě zkoumat jeho dopad na 
ochranu soukromí;

Or. sv

Pozměňovací návrh 166
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby zavedla evropský 
mechanismus včasného varování
v případech porušení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a v souvislosti
s nehlášenou prací, který by podporoval 
rychlou výměnu informací mezi členskými 
státy a byl by doprovázen černou listinou,
s cílem včasného zabránění zneužívání 
pracovníků; upozorňuje na to, že by tento 
mechanismus včasného varování mohl být 
vytvořen po vzoru stávajícího evropského 
systému rychlého varování pro ochranu 
spotřebitelů (RAPEX);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Sari Essayah
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby zavedla evropský 
mechanismus včasného varování
v případech porušení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a v souvislosti
s nehlášenou prací, který by podporoval 
rychlou výměnu informací mezi členskými 
státy a byl by doprovázen černou listinou,
s cílem včasného zabránění zneužívání
pracovníků; upozorňuje na to, že by tento 
mechanismus včasného varování mohl být 
vytvořen po vzoru stávajícího evropského 
systému rychlého varování pro ochranu 
spotřebitelů (RAPEX);

21. vyzývá Komisi, aby provedla pilotní 
projekt evropského mechanismu včasného 
varování zaměřeného na oznamování 
případů porušení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a v souvislosti s nehlášenou 
prací, který by podporoval rychlou výměnu 
informací mezi členskými státy a byl by 
doprovázen černou listinou, aby bylo 
možné účinněji zabránit porušování 
předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci; upozorňuje na to, že by 
tento mechanismus včasného varování 
mohl být vytvořen po vzoru stávajícího 
evropského systému rychlého varování pro 
ochranu spotřebitelů (RAPEX);

Or. fi

Pozměňovací návrh 168
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby zavedla evropský 
mechanismus včasného varování
v případech porušení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a v souvislosti
s nehlášenou prací, který by podporoval 
rychlou výměnu informací mezi členskými 
státy a byl by doprovázen černou listinou,
s cílem včasného zabránění zneužívání 
pracovníků; upozorňuje na to, že by tento 
mechanismus včasného varování mohl být 
vytvořen po vzoru stávajícího evropského 
systému rychlého varování pro ochranu 
spotřebitelů (RAPEX);

21. vyzývá Komisi, aby vyšetřila přínosy 
zavedení evropského mechanismu
včasného varování v případech porušení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
v souvislosti s nehlášenou prací, který by 
podporoval rychlou výměnu informací 
mezi členskými státy a byl by doprovázen 
černou listinou, s cílem včasného zabránění 
zneužívání pracovníků; upozorňuje na to, 
že by tento mechanismus včasného 
varování mohl být vytvořen po vzoru 
stávajícího evropského systému rychlého 
varování pro ochranu spotřebitelů 
(RAPEX);
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Or. hu

Pozměňovací návrh 169
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby zavedla evropský 
mechanismus včasného varování
v případech porušení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a v souvislosti
s nehlášenou prací, který by podporoval 
rychlou výměnu informací mezi členskými 
státy a byl by doprovázen černou listinou,
s cílem včasného zabránění zneužívání 
pracovníků; upozorňuje na to, že by tento 
mechanismus včasného varování mohl být 
vytvořen po vzoru stávajícího evropského 
systému rychlého varování pro ochranu 
spotřebitelů (RAPEX);

21. vyzývá Komisi, aby posoudila 
zavedení evropského mechanismu
včasného varování v případech porušení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
v souvislosti s nehlášenou prací, který by 
podporoval rychlou výměnu informací 
mezi členskými státy a byl by doprovázen 
černou listinou, s cílem včasného zabránění 
zneužívání pracovníků; upozorňuje na to, 
že by tento mechanismus včasného 
varování mohl být vytvořen po vzoru 
stávajícího evropského systému rychlého 
varování pro ochranu spotřebitelů 
(RAPEX);

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby zavedla evropský 
mechanismus včasného varování
v případech porušení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a v souvislosti
s nehlášenou prací, který by podporoval 
rychlou výměnu informací mezi členskými 
státy a byl by doprovázen černou listinou,
s cílem včasného zabránění zneužívání 
pracovníků; upozorňuje na to, že by tento 

21. vyzývá Komisi, aby zavedla evropský 
mechanismus včasného varování
v případech porušení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a v souvislosti
s nehlášenou prací, který by podporoval 
rychlou výměnu informací mezi členskými 
státy a byl by doprovázen černou listinou,
s cílem včasného zabránění zneužívání 
pracovníků; upozorňuje na to, že by tento 
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mechanismus včasného varování mohl být 
vytvořen po vzoru stávajícího evropského 
systému rychlého varování pro ochranu 
spotřebitelů (RAPEX);

mechanismus včasného varování mohl být 
vytvořen po vzoru stávajícího evropského 
systému rychlého varování pro ochranu 
spotřebitelů (RAPEX); zdůrazňuje, že 
porušení předpisů musí být přesně 
zdokumentováno pomocí systematické 
evidence inspekčních zjištění, aby bylo 
možné přijmout cílené opatření proti 
nekalým postupům;

Or. de

Pozměňovací návrh 171
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zastává názor, že důležitou evropskou 
přidanou hodnotu v boji s nehlášenou 
prací představuje evropská databáze
s údaji a fakty ohledně nelegálního 
zaměstnávání;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zastává názor, že důležitou evropskou 
přidanou hodnotu v boji s nehlášenou 
prací představuje evropská databáze
s údaji a fakty ohledně nelegálního 
zaměstnávání;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Jelko Kacin, Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zastává názor, že důležitou evropskou 
přidanou hodnotu v boji s nehlášenou prací 
představuje evropská databáze s údaji
a fakty ohledně nelegálního zaměstnávání;

22. zastává názor, že důležitou evropskou 
přidanou hodnotu v boji s nehlášenou prací 
představuje zvýšená spolupráce a sdílení 
informací mezi členskými státy ohledně 
nelegálního zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Antigoni Papadopoulou

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zastává názor, že důležitou evropskou 
přidanou hodnotu v boji s nehlášenou prací 
představuje evropská databáze s údaji
a fakty ohledně nelegálního 
zaměstnávání;

22. zastává názor, že evropská databáze
s údaji a fakty ohledně nelegálního 
zaměstnávání zlepší koordinaci mezi 
inspektoráty práce z různých zemí a může 
přinést důležitou evropskou přidanou 
hodnotu v boji s nehlášenou prací;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zastává názor, že důležitou evropskou 
přidanou hodnotu v boji s nehlášenou prací 

22. zastává názor, že důležitou evropskou 
přidanou hodnotu v boji s nehlášenou prací 
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představuje evropská databáze s údaji
a fakty ohledně nelegálního zaměstnávání;

představuje evropská databáze s údaji
a fakty ohledně nelegálního zaměstnávání; 
zdůrazňuje, že taková databáze by 
pozitivně podpořila právní iniciativy EU
v oblasti nehlášeného zaměstnávání
a umožnila by členským státům 
vyměňovat si příklady osvědčených 
postupů při boji proti nehlášené práci;

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na to, že práva vnitrostátních 
inspektorátů práce na kontrolu
v zahraničních podnicích jsou dosud silně 
omezena; vyzývá, aby byla osvědčení
o vyslání A1 vedena v celoevropském 
elektronickém rejstříku, aby bylo možné
v jednotlivých státech provádět kontroly 
pracovních poměrů vyslaných 
zaměstnanců;

23. poukazuje na to, že práva vnitrostátních 
inspektorátů práce na kontrolu
v zahraničních podnicích jsou dosud silně 
omezena;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na to, že práva vnitrostátních 
inspektorátů práce na kontrolu
v zahraničních podnicích jsou dosud silně 
omezena; vyzývá, aby byla osvědčení
o vyslání A1 vedena v celoevropském 

23. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 
rovné podmínky pro všechny společnosti 
bez ohledu na místo jejich hlavní 
provozovny, a to i v oblasti inspekcí práce. 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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elektronickém rejstříku, aby bylo možné
v jednotlivých státech provádět kontroly 
pracovních poměrů vyslaných 
zaměstnanců;

zajistily, že inspekce práce budou moci 
plně využívat svého práva na 
nediskriminační nezávislé inspekce bez 
ohledu na místo hlavní provozovny 
podniku; poukazuje na to, že práva 
vnitrostátních inspektorátů práce na 
kontrolu v zahraničních podnicích jsou
v určitých přeshraničních situacích silně 
omezena a že to ohrožuje ochranu 
zaměstnanců i rovné podmínky na 
vnitřním trhu; vyzývá, aby formuláře A1 
neměly zpětnou platnost a aby byl zvážen 
vývoj registračních systémů, aby bylo 
možné v jednotlivých státech provádět 
kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na to, že práva vnitrostátních 
inspektorátů práce na kontrolu
v zahraničních podnicích jsou dosud silně 
omezena; vyzývá, aby byla osvědčení
o vyslání A1 vedena v celoevropském
elektronickém rejstříku, aby bylo možné
v jednotlivých státech provádět kontroly 
pracovních poměrů vyslaných 
zaměstnanců;

23. poukazuje na to, že práva vnitrostátních 
inspektorátů práce na kontrolu
v zahraničních podnicích jsou dosud silně 
omezena; vyzývá, aby byly informace
o vyslání zadávány do elektronického 
rejstříku přístupného orgánům v celé EU, 
aby bylo možné v jednotlivých státech 
provádět kontroly pracovních poměrů 
vyslaných zaměstnanců;

Or. fi

Pozměňovací návrh 179
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na to, že práva vnitrostátních 
inspektorátů práce na kontrolu
v zahraničních podnicích jsou dosud silně 
omezena; vyzývá, aby byla osvědčení
o vyslání A1 vedena v celoevropském 
elektronickém rejstříku, aby bylo možné
v jednotlivých státech provádět kontroly 
pracovních poměrů vyslaných 
zaměstnanců;

23. poukazuje na to, že práva vnitrostátních 
inspektorátů práce na kontrolu
v zahraničních podnicích jsou dosud silně 
omezena a měla by být rozšířena; vyzývá, 
aby byla osvědčení o vyslání A1 vedena
v celoevropském elektronickém rejstříku, 
který by měl doplňovat stávající 
vnitrostátní rejstříky, aby bylo možné
v jednotlivých státech provádět kontroly 
pracovních poměrů vyslaných 
zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na to, že práva vnitrostátních 
inspektorátů práce na kontrolu
v zahraničních podnicích jsou dosud silně 
omezena; vyzývá, aby byla osvědčení
o vyslání A1 vedena v celoevropském 
elektronickém rejstříku, aby bylo možné
v jednotlivých státech provádět kontroly 
pracovních poměrů vyslaných 
zaměstnanců;

23. poukazuje na to, že práva vnitrostátních 
inspektorátů práce na kontrolu
v zahraničních podnicích jsou dosud silně 
omezena; vyzývá, aby byla osvědčení
o vyslání A1 vedena v celoevropském 
elektronickém rejstříku, aby bylo možné
v jednotlivých státech provádět kontroly 
pracovních poměrů vyslaných 
zaměstnanců; v této souvislosti prohlašuje, 
že efektivnější přeshraniční výměna 
informací mezi jednotlivými příslušnými 
orgány má zásadní význam;

Or. nl

Pozměňovací návrh 181
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na to, že práva vnitrostátních 
inspektorátů práce na kontrolu
v zahraničních podnicích jsou dosud silně 
omezena; vyzývá, aby byla osvědčení
o vyslání A1 vedena v celoevropském 
elektronickém rejstříku, aby bylo možné
v jednotlivých státech provádět kontroly 
pracovních poměrů vyslaných 
zaměstnanců;

23. poukazuje na to, že práva vnitrostátních 
inspektorátů práce na kontrolu
v zahraničních podnicích jsou dosud silně 
omezena; vyzývá, aby byla osvědčení
o vyslání A1 vedena v celoevropském 
elektronickém rejstříku, aby bylo možné
v jednotlivých státech provádět kontroly 
pracovních poměrů vyslaných zaměstnanců 
na mnohojazyčném základě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. v souvislosti se směrnicí
o prosazování směrnice o vysílání 
pracovníků poukazuje na to, že v případě, 
že jsou dokumenty vyžádány během 
inspekce, musí být přeloženy, a to bez 
ohledu na svou délku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. upozorňuje na to, že nynější směrnice
v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti 
nekladou dostatečný důraz na lepší 
prosazování pravidel a úlohu inspekcí 
práce; považuje za nezbytné stávající 

24. upozorňuje na to, že nynější směrnice
v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti 
nekladou dostatečný důraz na lepší 
prosazování pravidel a úlohu inspekcí 
práce; považuje za nezbytné stávající 
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směrnice v tomto ohledu přezkoumat
a případně revidovat a rovněž zohlednit 
úlohu inspekcí práce v rámci nových 
legislativních iniciativ v sociální
a pracovněprávní oblasti, a to v takové 
podobě, která představuje účinnou 
ochranu;

směrnice v tomto ohledu přezkoumat
a případně revidovat;

Or. de

Pozměňovací návrh 184
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. upozorňuje na to, že nynější směrnice
v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti 
nekladou dostatečný důraz na lepší 
prosazování pravidel a úlohu inspekcí 
práce; považuje za nezbytné stávající 
směrnice v tomto ohledu přezkoumat
a případně revidovat a rovněž zohlednit 
úlohu inspekcí práce v rámci nových 
legislativních iniciativ v sociální
a pracovněprávní oblasti, a to v takové 
podobě, která představuje účinnou 
ochranu;

24. upozorňuje na to, že nynější směrnice
v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti 
nekladou dostatečný důraz na lepší 
prosazování pravidel a úlohu inspekcí 
práce; považuje za nezbytné stávající 
směrnice v tomto ohledu přezkoumat
a případně revidovat a rovněž zohlednit 
úlohu inspekcí práce v rámci nových 
legislativních iniciativ v sociální
a pracovněprávní oblasti, a to v takové 
podobě, která umožňuje účinnou ochranu;

Or. de

Pozměňovací návrh 185
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. upozorňuje na to, že nynější směrnice
v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti 
nekladou dostatečný důraz na lepší 
prosazování pravidel a úlohu inspekcí 

24. upozorňuje na to, že nynější směrnice
v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti 
nekladou dostatečný důraz na lepší 
prosazování pravidel a úlohu inspekcí 
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práce; považuje za nezbytné stávající 
směrnice v tomto ohledu přezkoumat
a případně revidovat a rovněž zohlednit 
úlohu inspekcí práce v rámci nových 
legislativních iniciativ v sociální
a pracovněprávní oblasti, a to v takové 
podobě, která představuje účinnou 
ochranu;

práce; považuje za nezbytné stávající 
směrnice v tomto ohledu přezkoumat
a případně revidovat a rovněž zohlednit 
úlohu inspekcí práce a sociálních partnerů
v rámci nových legislativních iniciativ
v sociální a pracovněprávní oblasti, a to
v takové podobě, která představuje účinnou 
ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. upozorňuje na to, že nynější směrnice
v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti 
nekladou dostatečný důraz na lepší 
prosazování pravidel a úlohu inspekcí 
práce; považuje za nezbytné stávající 
směrnice v tomto ohledu přezkoumat
a případně revidovat a rovněž zohlednit
úlohu inspekcí práce v rámci nových 
legislativních iniciativ v sociální
a pracovněprávní oblasti, a to v takové 
podobě, která představuje účinnou 
ochranu;

24. upozorňuje na to, že nynější směrnice
v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti 
nekladou dostatečný důraz na lepší 
prosazování pravidel a úlohu inspekcí 
práce; považuje za nezbytné stávající 
směrnice v tomto ohledu přezkoumat
a případně revidovat a lépe řešit otázku 
prosazování v evropském pracovním 
právu; v této souvislosti vítá, že Komise ve 
směrnicích týkajících se určitých skupin 
zaměstnanců navrhla minimální 
standardy inspekce; vyzývá Komisi
a členské státy, aby na tuto činnost 
navázaly zásadním zlepšením prosazování 
práv, a to rovněž tím, že inspekce práce 
vybaví dostatečnými zdroji; zdůrazňuje 
úlohu inspekcí práce v rámci nových 
legislativních iniciativ v sociální
a pracovněprávní oblasti, a to v takové 
podobě, která představuje účinnou 
ochranu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 187
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. upozorňuje na to, že nynější směrnice
v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti 
nekladou dostatečný důraz na lepší 
prosazování pravidel a úlohu inspekcí 
práce; považuje za nezbytné stávající 
směrnice v tomto ohledu přezkoumat
a případně revidovat a rovněž zohlednit 
úlohu inspekcí práce v rámci nových 
legislativních iniciativ v sociální
a pracovněprávní oblasti, a to v takové 
podobě, která představuje účinnou 
ochranu;

24. upozorňuje na to, že nynější směrnice
v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti 
nekladou dostatečný důraz na lepší 
prosazování pravidel a úlohu inspekcí 
práce; považuje za nezbytné stávající 
směrnice v tomto ohledu přezkoumat
a případně revidovat a rovněž zohlednit 
úlohu inspekcí práce v rámci nových 
legislativních iniciativ v sociální
a pracovněprávní oblasti, a to v takové 
podobě, která představuje účinnou 
ochranu, a prosazovat dobrovolné 
zavádění náročnějších pracovněprávních 
norem ze strany podniků zřízením systému 
bezplatných „sociálních značek“ 
uznávaných na vnitrostátní úrovni nebo 
na úrovni EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. poukazuje na to, že v některých 
členských státech zastávají pracovní místa 
děti mladší 14 let; je toho názoru, že je 
třeba posílit úlohu inspektorů práce a že 
je nutné zintenzivnit kampaně proti dětské 
práci; vyzývá Komisi, aby zavedla 
konkrétní kontrolní a monitorovací 
kampaně na úrovni EU zaměřené na 
pracovní podmínky dětí, zvláště pak 
mladých migrantů;
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Or. de

Pozměňovací návrh 189
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že všichni zaměstnanci budou mít 
taková procesní práva a práva na 
prosazování právních předpisů, jaká jsou 
obsažena v návrhu směrnice „o 
opatřeních usnadňujících výkon práv, 
která jsou pracovníkům udělena
v souvislosti s volným pohybem 
pracovníků“;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Jelko Kacin, Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. má výhrady k návrhu Komise v rámci 
směrnice o prosazování směrnice
o vysílání pracovníků, který se týká 
omezení vnitrostátních kontrolních 
pravomocí prostřednictvím uzavřeného 
výčtu opatření; považuje za důležité, aby 
vnitrostátní inspektoráty práce směly 
kontrolovat všechno, co považují za 
důležité;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. má výhrady k návrhu Komise v rámci 
směrnice o prosazování směrnice
o vysílání pracovníků, který se týká 
omezení vnitrostátních kontrolních 
pravomocí prostřednictvím uzavřeného 
výčtu opatření; považuje za důležité, aby 
vnitrostátní inspektoráty práce směly 
kontrolovat všechno, co považují za 
důležité;

vypouští se

Or. hu

Pozměňovací návrh 192
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. má výhrady k návrhu Komise v rámci 
směrnice o prosazování směrnice
o vysílání pracovníků, který se týká 
omezení vnitrostátních kontrolních 
pravomocí prostřednictvím uzavřeného 
výčtu opatření; považuje za důležité, aby 
vnitrostátní inspektoráty práce směly 
kontrolovat všechno, co považují za 
důležité;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. má výhrady k návrhu Komise v rámci 
směrnice o prosazování směrnice o vysílání 
pracovníků, který se týká omezení 
vnitrostátních kontrolních pravomocí 
prostřednictvím uzavřeného výčtu 
opatření; považuje za důležité, aby 
vnitrostátní inspektoráty práce směly 
kontrolovat všechno, co považují za 
důležité;

25. v rámci směrnice o prosazování 
směrnice o vysílání pracovníků považuje 
za důležité, aby vnitrostátní inspektoráty 
práce směly kontrolovat všechno, co 
považují za důležité;

Or. fi

Pozměňovací návrh 194
Olle Ludvigsson

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. má výhrady k návrhu Komise v rámci 
směrnice o prosazování směrnice o vysílání 
pracovníků, který se týká omezení 
vnitrostátních kontrolních pravomocí 
prostřednictvím uzavřeného výčtu opatření;
považuje za důležité, aby vnitrostátní 
inspektoráty práce směly kontrolovat 
všechno, co považují za důležité;

25. má výhrady k návrhu Komise v rámci 
směrnice o prosazování směrnice o vysílání 
pracovníků, který se týká omezení 
vnitrostátních kontrolních pravomocí 
prostřednictvím uzavřeného výčtu opatření; 
považuje za důležité, aby vnitrostátní 
inspektoráty práce a organizace 
zaměstnanců směly kontrolovat všechno, 
co považují za důležité;

Or. sv

Pozměňovací návrh 195
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. má výhrady k návrhu Komise v rámci 
směrnice o prosazování směrnice o vysílání 
pracovníků, který se týká omezení 
vnitrostátních kontrolních pravomocí 

25. má výhrady k návrhu Komise v rámci 
směrnice o prosazování směrnice o vysílání 
pracovníků, který se týká omezení 
vnitrostátních kontrolních pravomocí 
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prostřednictvím uzavřeného výčtu opatření; 
považuje za důležité, aby vnitrostátní 
inspektoráty práce směly kontrolovat 
všechno, co považují za důležité;

prostřednictvím uzavřeného výčtu opatření; 
považuje za důležité, aby vnitrostátní 
inspektoráty práce směly kontrolovat 
všechno, co považují za důležité;
připomíná, že členské státy musí zajistit, 
aby byly na jejich území zavedeny účinné 
kontroly a mechanismy monitorování
s cílem kontrolovat a sledovat dodržování 
ustanovení a pravidel daných směrnicí
o prosazování;

Or. nl

Pozměňovací návrh 196
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by umožňovala uceleně kontrolovat 
služby zaměstnanosti – podniky 
zprostředkující zaměstnání by k této 
činnosti dostaly osvědčení a musely ji 
nahlásit ústřednímu subjektu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 197
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by umožňovala uceleně kontrolovat 
služby zaměstnanosti – podniky 
zprostředkující zaměstnání by k této 
činnosti dostaly osvědčení a musely ji 
nahlásit ústřednímu subjektu;

vypouští se

Or. hu



AM\1005553CS.doc 95/105 PE521.490v01-00

CS

Pozměňovací návrh 198
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by umožňovala uceleně kontrolovat
služby zaměstnanosti – podniky 
zprostředkující zaměstnání by k této 
činnosti dostaly osvědčení a musely ji 
nahlásit ústřednímu subjektu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 199
Jelko Kacin, Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by umožňovala uceleně kontrolovat 
služby zaměstnanosti – podniky 
zprostředkující zaměstnání by k této 
činnosti dostaly osvědčení a musely ji 
nahlásit ústřednímu subjektu;

26. vyzývá Komisi, aby navrhla
a členským státům poskytla pokyny 
týkající se osvědčených postupů
a usnadnila mezi nimi spolupráci
a výměnu informací, aby členské státy 
mohly účinněji sledovat a kontrolovat 
činnost služeb zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by umožňovala uceleně kontrolovat 
služby zaměstnanosti – podniky 
zprostředkující zaměstnání by k této 
činnosti dostaly osvědčení a musely ji 
nahlásit ústřednímu subjektu;

26. vyzývá členské státy, aby zintenzivnily 
ucelenou kontrolu služeb zaměstnanosti
a zvážily opatření, která by takové podniky 
mohla podrobit povinnosti získat 
osvědčení a podávat hlášení;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Jutta Steinruck

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by umožňovala uceleně kontrolovat 
služby zaměstnanosti – podniky 
zprostředkující zaměstnání by k této 
činnosti dostaly osvědčení a musely ji 
nahlásit ústřednímu subjektu;

26. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by umožňovala uceleně kontrolovat 
náborové agentury – podniky 
zprostředkující zaměstnání by k této 
činnosti dostaly osvědčení a musely ji 
nahlásit ústřednímu subjektu;

Or. de

Pozměňovací návrh 202
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici 
na ochranu osob, které oprávněně 
upozorní na nepřiznaná rizika v podniku
a budou tato rizika zkoumat;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 203
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by podpořila úlohu inspektorů práce
a stanovila evropské normy pro inspekce 
práce a respektovala přitom zásadu 
subsidiarity;

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 204
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by podpořila úlohu inspektorů práce
a stanovila evropské normy pro inspekce 
práce a respektovala přitom zásadu 
subsidiarity;

vypouští se

Or. hu

Pozměňovací návrh 205
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by podpořila úlohu inspektorů práce

27. zdůrazňuje, že plnou odpovědnost za 
inspekce práce nesou členské státy; 
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a stanovila evropské normy pro inspekce 
práce a respektovala přitom zásadu 
subsidiarity;

zdůrazňuje, že Evropská komise by se 
měla zdržet jakéhokoli omezování 
inspekcí práce; zdůrazňuje, že by 
případně mohlo být vhodné doplnit do 
evropských právních předpisů ochranné 
ustanovení nebo odkaz na tuto pravomoc 
členských států a její význam pro evropský 
jednotný trh z hlediska ochrany 
zaměstnanců i spravedlivé hospodářské 
soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by podpořila úlohu inspektorů práce
a stanovila evropské normy pro inspekce 
práce a respektovala přitom zásadu 
subsidiarity;

27. vyzývá Komisi, aby navrhla hlavní 
zásady, které by podpořily úlohu 
inspektorů práce a stanovily evropské 
normy pro inspekce práce, a respektovala 
přitom zásadu subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by podpořila úlohu inspektorů práce
a stanovila evropské normy pro inspekce 
práce a respektovala přitom zásadu 
subsidiarity;

27. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by podpořila úlohu inspektorů práce
a stanovila evropské normy pro inspekce 
práce a jednotné požadavky na odbornou 
přípravu v této oblasti, a respektovala 
přitom zásadu subsidiarity;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 208
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by podpořila úlohu inspektorů práce
a stanovila evropské normy pro inspekce 
práce a respektovala přitom zásadu 
subsidiarity;

27. vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici, 
která by podpořila úlohu inspektorů práce
a stanovila evropské normy pro inspekce 
práce, které by měly přihlédnout
k rozdílům mezi vnitrostátními trhy práce,
a respektovala přitom zásadu subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Thomas Händel

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá členské státy, aby v rámci 
režimu vzájemného uznávání využívaly 
vnitrostátní inspektory práce s potřebným 
oprávněním k provádění přeshraničních 
inspekcí v továrnách, na staveništích atd.,
a to bez ohlášení; vyzývá členské státy
a Komisi, aby zvážily, zda by měli být 
jmenováni evropští inspektoři práce
k provádění takových úkolů namísto 
vnitrostátních inspektorů nebo ve 
spolupráci s nimi či k doplnění jejich 
činnosti; vyzývá členské státy, aby 
rozšířily pravomoci vnitrostátních 
inspektorů práce v zemi, kde má daná 
společnost sídlo nebo své evropské sídlo, 
aby inspektoři mohli kontrolovat celý její 
produkční řetězec;

Or. de
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Pozměňovací návrh 210
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. poukazuje na to, že na evropské 
úrovni je uplatňována politika 
hospodářské soutěže; považuje za 
nezbytné, aby byla podle téhož vzoru do 
Smlouvy o EU začleněna opatření k boji 
proti sociálnímu dumpingu, která svěří 
Komisi pravomoc k jejich provádění; 
zastává názor, že k těmto pravomocím by 
mělo patřit i udělování sankcí podnikům, 
stejně jako je tomu v případě sankcí za 
porušení práva hospodářské soutěže;

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 211
Jelko Kacin, Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. poukazuje na to, že na evropské 
úrovni je uplatňována politika 
hospodářské soutěže; považuje za 
nezbytné, aby byla podle téhož vzoru do 
Smlouvy o EU začleněna opatření k boji 
proti sociálnímu dumpingu, která svěří 
Komisi pravomoc k jejich provádění; 
zastává názor, že k těmto pravomocím by 
mělo patřit i udělování sankcí podnikům, 
stejně jako je tomu v případě sankcí za 
porušení práva hospodářské soutěže;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. poukazuje na to, že na evropské 
úrovni je uplatňována politika 
hospodářské soutěže; považuje za 
nezbytné, aby byla podle téhož vzoru do 
Smlouvy o EU začleněna opatření k boji 
proti sociálnímu dumpingu, která svěří 
Komisi pravomoc k jejich provádění; 
zastává názor, že k těmto pravomocím by 
mělo patřit i udělování sankcí podnikům, 
stejně jako je tomu v případě sankcí za 
porušení práva hospodářské soutěže;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 213
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. poukazuje na to, že na evropské 
úrovni je uplatňována politika 
hospodářské soutěže; považuje za 
nezbytné, aby byla podle téhož vzoru do 
Smlouvy o EU začleněna opatření k boji 
proti sociálnímu dumpingu, která svěří 
Komisi pravomoc k jejich provádění; 
zastává názor, že k těmto pravomocím by 
mělo patřit i udělování sankcí podnikům, 
stejně jako je tomu v případě sankcí za 
porušení práva hospodářské soutěže;

vypouští se

Or. hu



PE521.490v01-00 102/105 AM\1005553CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 214
Karima Delli
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. poukazuje na to, že na evropské úrovni 
je uplatňována politika hospodářské 
soutěže; považuje za nezbytné, aby byla 
podle téhož vzoru do Smlouvy o EU 
začleněna opatření k boji proti sociálnímu
dumpingu, která svěří Komisi pravomoc
k jejich provádění; zastává názor, že
k těmto pravomocím by mělo patřit
i udělování sankcí podnikům, stejně jako 
je tomu v případě sankcí za porušení 
práva hospodářské soutěže;

28. poukazuje na to, že na evropské úrovni 
je uplatňována politika hospodářské 
soutěže; považuje za nezbytné, aby byla 
podle téhož vzoru do Smlouvy o EU 
začleněna opatření k boji proti obcházení 
sociálních a pracovněprávních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. poukazuje na to, že na evropské 
úrovni je uplatňována politika 
hospodářské soutěže; považuje za 
nezbytné, aby byla podle téhož vzoru do 
Smlouvy o EU začleněna opatření k boji 
proti sociálnímu dumpingu, která svěří
Komisi pravomoc k jejich provádění;
zastává názor, že k těmto pravomocím by 
mělo patřit i udělování sankcí podnikům, 
stejně jako je tomu v případě sankcí za 
porušení práva hospodářské soutěže;

28. vyzývá Komisi, aby určila metody, jak 
lépe řešit případy sociálního dumpingu
v EU, a předložila vhodné nástroje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. považuje za důležité, aby opatření 
proti sociálnímu dumpingu zavedená 
Komisí byla zakotvena v závazném 
právním aktu; domnívá se, že aby tyto 
pravomoci mohly být uplatňovány, je 
nutné zavést evropskou inspekci práce;

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 217
Heinz K. Becker

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. považuje za důležité, aby opatření 
proti sociálnímu dumpingu zavedená 
Komisí byla zakotvena v závazném 
právním aktu; domnívá se, že aby tyto 
pravomoci mohly být uplatňovány, je 
nutné zavést evropskou inspekci práce;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 218
Georges Bach

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. považuje za důležité, aby opatření
proti sociálnímu dumpingu zavedená 
Komisí byla zakotvena v závazném 
právním aktu; domnívá se, že aby tyto 
pravomoci mohly být uplatňovány, je 

vypouští se
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nutné zavést evropskou inspekci práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 219
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. považuje za důležité, aby opatření 
proti sociálnímu dumpingu zavedená 
Komisí byla zakotvena v závazném 
právním aktu; domnívá se, že aby tyto 
pravomoci mohly být uplatňovány, je 
nutné zavést evropskou inspekci práce;

vypouští se

Or. hu

Pozměňovací návrh 220
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. považuje za důležité, aby opatření 
proti sociálnímu dumpingu zavedená 
Komisí byla zakotvena v závazném 
právním aktu; domnívá se, že aby tyto 
pravomoci mohly být uplatňovány, je 
nutné zavést evropskou inspekci práce;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Ole Christensen

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. považuje za důležité, aby opatření proti 29. považuje za důležité, aby opatření proti 
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sociálnímu dumpingu zavedená Komisí 
byla zakotvena v závazném právním aktu; 
domnívá se, že aby tyto pravomoci mohly 
být uplatňovány, je nutné zavést evropskou 
inspekci práce;

sociálnímu dumpingu zavedená Komisí 
byla zakotvena v závazném právním aktu; 
domnívá se, že aby tyto pravomoci mohly 
být uplatňovány ve spolupráci
s vnitrostátními orgány a sociálními 
partnery, je nutné zavést evropskou 
inspekci práce;

Or. en


