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Pozměňovací návrh 1
Jean Lambert
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. připomíná své usnesení ze dne 25. 
října 2011 o mobilitě a začlenění osob se 
zdravotním postižením a o Evropské 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020, v němž vyzval k 
důslednému dodržování Listiny 
základních práv Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že odpolitizování a 
další vývoj stávajících postupů1 v zájmu 
ochrany důvěryhodnosti orgánů Evropské 
unie a proto, aby se zabránilo uplatňování 
dvojího měřítka, vyžadují dodržování 
platných smluv;

1. upozorňuje na to, že je nutné posílit 
ochranu základních práv s cílem zajistit 
důvěryhodnost orgánů Evropské unie; 
zdůrazňuje, že Unie musí přispívat k 
zachování a rozvoji těchto společných 
hodnot v souladu se Smlouvami a s 
Listinou základních práv;

__________________
1 Pracovní dokument č. 3 o stavu 
dodržování základních práv v Evropské 
unii v roce 2012, zpravodaj Louis Michel, 
s. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Jean Lambert
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že odpolitizování a 
další vývoj stávajících postupů1 v zájmu 
ochrany důvěryhodnosti orgánů Evropské 
unie a proto, aby se zabránilo uplatňování 
dvojího měřítka, vyžadují dodržování
platných smluv;

1. upozorňuje na to, že s cílem zajistit 
důvěryhodnost orgánů Evropské unie a
vyhnout se uplatňování dvojího měřítka by 
mělo být prováděno jednoznačné a 
systematické hodnocení, které by zaručilo
dodržování Smluv;

__________________
1 Pracovní dokument č. 3 o stavu 
dodržování základních práv v Evropské 
unii v roce 2012, zpravodaj Louis Michel, 
s. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k tomu, že podle článku 18 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
nesmí docházet k žádné přímé ani 
nepřímé diskriminaci na základě státní 
příslušnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Birgit Sippel
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Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
má podle článku 151 Smlouvy o 
fungování Evropské unie za cíl podporu 
zaměstnanosti, zlepšování životních a 
pracovních podmínek tak, aby bylo možné 
tyto podmínky vyrovnat a přitom udržet 
jejich zvýšenou úroveň, přiměřenou 
sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj 
lidských zdrojů za účelem trvale vysoké 
zaměstnanosti a boj proti vyloučením;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vzhledem k tomu, že v článku 12 
Listiny základních práv je zakotveno 
právo na svobodu shromažďování a 
sdružování a že podle článku 152 Smlouvy 
o fungování Evropské unie musí být vždy
uznávána samostatnost sociálních 
partnerů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. vzhledem k nároku evropských 
občanů na dávky sociálního zabezpečení a 
sociální služby podle článku 34 Listiny 
základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. vzhledem k tomu, že právo na 
kolektivní vyjednávání a akce je 
základním právem podle článku 28 Listiny 
základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jean Lambert
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že příslušným orgánem pro 
zakládající Smlouvy a sekundární právní 
předpisy, a tím také pro provádění Listiny 
základních práv včetně oblasti 
zaměstnanosti2, je Soudní dvůr Evropské 
unie, který musí ve sporných věcech 
postupovat na základě odpovídajícího, 
transparentního a spravedlivého řízení
(„právo na spravedlivý proces“), zejména 
v „závažných a trvajících“ případech 

2. připomíná, že příslušným orgánem pro 
zakládající Smlouvy a sekundární právní 
předpisy, a tím také pro provádění Listiny 
základních práv včetně oblasti 
zaměstnanosti2, je Soudní dvůr Evropské 
unie, který musí ve sporných věcech 
postupovat na základě odpovídajícího, 
transparentního a spravedlivého řízení
(„právo na spravedlivý proces“);
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uvedených v článku 7 Smlouvy, a Soudní 
dvůr je rovněž vhodný k tomu, aby zde 
členské státy v odpovídajícím zastoupení, 
odpovídajícím způsobem a v odpovídající 
době vyjádřily svá odborná stanoviska, 
pokud nesouhlasí s hodnocením Evropské 
komise; potvrzuje, že Evropský parlament 
nemůže jednat namísto Evropské komise a 
Soudního dvora Evropské unie, vzhledem 
k tomu, že Evropský parlament není 
orgánem prosazování práva;
__________________ __________________
2 Články 16 a 22 Listiny základních práv 
Evropské unie ve věci C-202/11, rozsudek 
Soudního dvora ze dne 16. dubna 2013 
Anton Las v. PSA Antwerp NV.

2 Články 16 a 22 Listiny základních práv 
Evropské unie ve věci C-202/11, rozsudek 
Soudního dvora ze dne 16. dubna 2013 
Anton Las v. PSA Antwerp NV.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že příslušným orgánem pro 
zakládající Smlouvy a sekundární právní 
předpisy, a tím také pro provádění Listiny 
základních práv včetně oblasti 
zaměstnanosti2, je Soudní dvůr Evropské 
unie, který musí ve sporných věcech 
postupovat na základě odpovídajícího,
transparentního a spravedlivého řízení 
(„právo na spravedlivý proces“), zejména 
v „závažných a trvajících“ případech 
uvedených v článku 7 Smlouvy, a Soudní 
dvůr je rovněž vhodný k tomu, aby zde 
členské státy v odpovídajícím zastoupení, 
odpovídajícím způsobem a v odpovídající 
době vyjádřily svá odborná stanoviska, 
pokud nesouhlasí s hodnocením Evropské 
komise; potvrzuje, že Evropský parlament 
nemůže jednat namísto Evropské komise a 

2. připomíná, že Soudní dvůr Evropské 
unie je povinen používat Listinu 
základních práv jako výkladový pokyn v 
soudních sporech týkajících se sociálních 
a pracovních práv a že tyto spory mohou 
prostřednictvím žádosti vnitrostátních 
soudů o rozhodnutí o předběžné otázce 
(článek 267 SFEU) nabýt formy žaloby 
napadající uplatňování právních předpisů 
Unie v daném členském státě, což je ve
zjevném rozporu se základními sociálními 
právy pracovníků zakotvenými v Listině; 
zdůrazňuje, že právo na spravedlivý 
proces, zejména v „závažných a trvajících“ 
případech uvedených v článku 7 Smlouvy, 
a Soudní dvůr je rovněž vhodný k tomu, 
aby zde členské státy v odpovídajícím 
zastoupení, odpovídajícím způsobem a 
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Soudního dvora Evropské unie, vzhledem 
k tomu, že Evropský parlament není 
orgánem prosazování práva;

v odpovídající době vyjádřily svá odborná 
stanoviska, pokud nesouhlasí 
s hodnocením Evropské komise; vítá 
oznámení Komise, že předloží návrh na 
vytvoření nového mechanismu pro 
posílení hodnot uvedených v článku 2 
Smlouvy o Evropské unii;

__________________
2 Články 16 a 22 Listiny základních práv 
Evropské unie ve věci C-202/11, rozsudek 
Soudního dvora ze dne 16. dubna 2013 
Anton Las v. PSA Antwerp NV.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je přesvědčen, že má-li být plně využito 
potenciálu Smluv, je nutné provést 
objektivní a komparativní posouzení z 
hlediska vyváženosti individuálních a 
kolektivních pracovních práv, a to s 
ohledem na vnitrostátní právní předpisy a 
při dodržení vnitrostátních kompetencí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že finanční a hospodářská 
krize a opatření přijatá v reakci na tuto 
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krizi se významně dotkla těch nejchudších 
a nejvíce znevýhodněných skupin 
obyvatelstva, na rozdíl od osob a 
činovníků, kteří krizi svou 
nezodpovědností vyvolali, a žádá, aby byla 
této otázce věnována zvláštní pozornost a 
aby byla v tomto směru přijata vhodná, 
důraznější opatření, která zabrání tomu, 
aby se podobná situace v budoucnu 
opakovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Jean Lambert
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. potvrzuje, že Evropský parlament 
nemůže jednat namísto Evropské komise a 
Soudního dvora Evropské unie, vzhledem 
k tomu, že Evropský parlament není 
orgánem prosazování práva3; upozorňuje 
na to, že na základě článku 51 Listiny 
základních práv jsou ustanovení Listiny 
s ohledem na jejich provádění určena 
členským státům ve všech záležitostech, 
v nichž uplatňují právo Unie;

3. potvrzuje, že Evropský parlament 
nemůže jednat namísto Evropské komise a 
Soudního dvora Evropské unie, vzhledem 
k tomu, že Evropský parlament není 
orgánem prosazování práva3; upozorňuje 
na to, že na základě článku 51 Listiny 
základních práv jsou ustanovení Listiny 
s ohledem na jejich provádění určena 
členským státům ve všech záležitostech, 
v nichž uplatňují právo Unie, včetně 
záležitostí týkajících se diskriminace, 
zdraví a bezpečnosti, sociálního začlenění 
a bydlení;

__________________ __________________
3 Pracovní dokument č. 2 o stavu 
dodržování základních práv v Evropské 
unii v roce 2012, zpravodaj Louis Michel, 
s. 2.

3 Pracovní dokument č. 2 o stavu 
dodržování základních práv v Evropské 
unii v roce 2012, zpravodaj Louis Michel, 
s. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná orgánům Unie, že v zájmu 
ochrany lidských práv a jejich uplatňování 
je soudržnost a jednotné, objektivní 
provádění představitelné, pouze pokud 
budou již probíhající postupy posíleny 
zárukami na úrovni právních předpisů 
Unie, přičemž tyto záruky je třeba zavést 
na úrovni zákládajících Smluv.

4. připomíná orgánům Unie, že v zájmu 
ochrany lidských práv a jejich uplatňování 
je soudržnost a jednotné, objektivní 
provádění představitelné, pouze pokud 
budou již probíhající postupy posíleny 
zárukami na úrovni právních předpisů 
Unie, přičemž tyto záruky lze zavést na 
úrovni sekundárních právních předpisů a 
na úrovni zákládajících Smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jean Lambert
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná své usnesení ze dne 4. 
července 2013 o dopadu krize na přístup 
zranitelných skupin k péči, v němž vyzývá 
členské státy, aby vypracovaly posouzení 
dopadu s cílem zajistit, aby přijatá 
opatření, která by mohla mít vliv na 
nejohroženější osoby, odpovídala zásadám 
stanoveným v Listině základních práv EU 
a byla v souladu se směrnicí 2000/43/ES, 
kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na jejich 
rasu nebo etnický původ; domnívá se, že 
úsporná opatření by za žádných okolností 
neměly občany připravit o přístup k 
základním sociálním a zdravotnickým 
službám a o základní práva;
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Or. en

Pozměňovací návrh 16
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že pro odstranění 
překážek bránících volnému pohybu je 
třeba společná horizontální právní úprava 
zákazu diskriminace; vyzývá Radu, aby 
přestala blokovat návrh Komise, který je 
již na stole;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. konstatuje, že trojka svým tlakem na 
vývoj mezd uvrhla země účastnící se 
programu do hluboké recese; zdůrazňuje, 
že v souladu se Smlouvou musí být vždy 
chráněna a prosazována samostatnost 
sociálních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Jean Lambert
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. připomíná své usnesení ze dne 14. září 
2011 ke strategii EU v oblasti 
bezdomovectví, v němž vyzval Agenturu 
EU pro základní práva (FRA), aby se více 
zaměřila na dopady extrémní chudoby a 
sociálního vyloučení z hlediska přístupu k 
základním právům a jejich požívání a aby 
měla na zřeteli, že naplnění práva na 
bydlení je klíčovým předpokladem 
uplatňování celé škály dalších práv, 
včetně práv politických a sociálních;
vyzývá Komisi, aby úzce sledovala, zda 
jsou v členských státech dodržována
základní práva, například právo na 
lidskou důstojnost, a aby vynaložila 
veškeré úsilí na urychlené skoncování s 
kriminalizací bezdomovců;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Jean Lambert
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. připomíná své usnesení ze dne 15. 
prosince 2011 o přezkumu evropské 
strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na období 2007–2012 v polovině 
období, v němž uvádí, že právo na zdraví 
patří k základním právům a že každý 
pracovník má právo na pracovní 
podmínky respektující jeho zdraví, 
bezpečnost a důstojnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že právo pracovníků 
pracujících v jiné zemi EU na stejné 
zacházení jako s pracovníky daného státu, 
pokud jde o zaměstnávání, odměnu za 
práci a jiné pracovní podmínky, bez 
nutnosti žádat o pracovní povolení, a
pokud jde o daňové výhody, právo na 
přenositelnost dávek sociálního 
zabezpečení, sloučení rodiny a právo 
jejich dětí na vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jean Lambert
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. naléhavě vyzývá Komisi, aby sledovala 
provádění směrnice 2000/78/ES o rovném 
zacházení v zaměstnání, včetně jejích 
ustanovení o prostředcích nápravy a 
obraně práv podle článku 9, a aby proti 
členským státům, které nevymohou její 
dodržování, zahájila řízení o nesplnění 
povinnosti; vyzývá Komisi, aby posílila 
právo na právní zastoupení v 
pracovněprávních sporech; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. zdůrazňuje, že předpokladem volného 
pohybu je koordinace dávek sociálního 
zabezpečení; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh reformy nařízení č. 
883/2004/ES za účelem prodloužení 
povinného vývozu dávek v 
nezaměstnanosti ze současných tří na šest 
měsíců; 

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. konstatuje, že roste význam 
přehsraničních trhů práce a mobility v 
rámci EU obecně; upozorňuje však na to, 
že není k dispozici dostatek informací o 
pravidlech a předpisech upravujících 
místo výkonu práce, mimo jiné pokud jde 
o pracovní práva a podmínky a sociální 
zabezpečení; zdůrazňuje, že náležité 
informace jsou podmínkou toho, aby 
mohli tito pracovníci požívat svého práva 
na volný pohyb, jako například v případě 
přípravné akce týkající se informačních 
center pro vyslané pracovníky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. zdůrazňuje, že je nutné vytvořit 
evropský rámec kvality stáží vymezující 
práva a povinnosti obou stran, který 
umožní mobilitu a ochrání stážisty před 
využíváním;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4g. vyjadřuje politování nad tím, že v 
některých členských státech platí v oblasti 
volného pohybu pracovníků dosud 
přechodná pravidla; zdůrazňuje, že obavy 
z negativních dopadů migrace pracovníků 
nejsou opodstatněné, a poukazuje na to, 
že podle odhadů se v důsledku mobility po 
rozšíření EU (v období 2004–2009) 
dlouhodobě zvýšil ukazatel HDP v zemích 
EU-15 o 1 %1;
__________________
1 Vývoj v oblasti zaměstnanosti a v 
sociální oblasti v Evropě 2011, kapitola 6:
Pracovní mobilita v EU a dopad rozšíření, 
s. 274.

Or. en



PE522.779v01-00 16/18 AM\1007704CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 26
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4h. konstatuje, že debaty vedené v 
poslední době, které volný pohyb označují 
za migraci do systémů sociálního 
zabezpečení, se nezakládají na 
skutečnosti2; zdůrazňuje, že diskriminace 
je jednou z hlavních překážek, které 
evropským občanům brání požívat 
základních práv; upozorňuje na to, že 
občané Unie s trvalým bydlištěm v 
některém členském státě mají podle 
nařízení č. 883/2004 nárok na rovné 
zacházení v oblasti sociálního 
zabezpečení;
__________________
2 Viz Zjišťovací analýza dopadu nároků 
neaktivních osob migrujících v rámci EU 
na zvláštní nepříspěvkové peněžní dávky a 
zdravotní péči poskytované podle místa 
bydliště na systémy sociálního 
zabezpečení členských států, GŘ pro 
zaměstnanost, závěrečná zpráva 
společností ICF GHK a Milieu Ltd. ze dne 
14. října 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4i. zdůrazňuje, že je nutné, aby Komise a 
členské státy vynaložily více úsilí na 
rozvoj a prosazování pracovních práv a 
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základních sociálních práv, což je 
klíčovým předpokladem pro zajištění 
rovného zacházení, důstojného 
zaměstnání a mezd zaručujících důstojné 
živobytí v Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4j. vyzývá Komisi a členské státy, aby oběti 
jakékoli formy vykořisťování při práci, 
neohlášené práce, nucené práce, 
obchodování s pracovní silou nebo jiného 
porušování pracovněprávních předpisů 
považovaly za oběti zneužívání ve vztahu k 
základním lidským právům pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4k. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské 
státy posílily inspekce práce s cílem 
účinně bojovat proti obchodování s 
pracovní silou, nucené práci, zneužívání 
pracovníků, nehlášené práci a jinému 
porušování základních lidských práv 
pracovníků; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4l. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
uznaly právo pracovníků na bezpečné a 
zdravé pracovní podmínky, jak je uvedeno 
v článku 3 Evropské sociální charty, jako 
nezbytný předpoklad důstojného života 
pracovníků a dodržování jejich 
základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 4 m (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4m. poukazuje na význam úlohy 
sociálních partnerů při kolektivním 
vyjednávání pro zajištění dodržování 
základních práv a rovného zacházení s 
pracovníky, zejména pokud jde o mladé 
lidi, ženy, osoby se zdravotním postižením 
a jiné sociálně znevýhodněné skupiny na 
trhu práce;

Or. en


